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Licz bę fo to gra fii znaj du ją cych się w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej sza -
cu je się na ok. 390 000, z cze go w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów w War sza wie prze cho wy wa nych jest po nad 3 500 0001. Wy dzie lo ny zbiór

fo to gra fii2 by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, li -
czą cy ok. 129 000 zdjęć, sta no wi tyl ko nie wiel ką część ca łe go za so bu iko no gra ficz ne go
IPN. Do tych czas zbiór ten nie do cze kał się wni kli we go opra co wa nia uka zu ją ce go dzie -
je je go po wsta nia, za wie ra ją ce go cha rak te ry sty kę ar chi wal ną i okre śla ją ce go funk cje, ja -
kie miał speł niać. W cza sach dzia łal no ści Ko mi sji je dy nym po bież nym przed sta wie niem
za gad nień zwią za nych z fo to gra fia mi by ły ar ty ku ły Iza bel li Gass za miesz czo ne w cza -
so pi smach „Fo to gra fia” i „Ar chi wi sta”3. Ko lej ną pró bą ich omó wie nia by ły frag men ty
opra co wa nia To ma sza Stem pow skie go i Kon ra da Wie sła wa Ślu sar skie go po świę co ne go
zbio rom fo to gra ficz nym znaj du ją cym się w IPN, za miesz czo ne go w to mie dru gim „Prze -
glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”4. Mniej sze pu bli ka cje do ty czy ły po -
szcze gól nych ka te go rii fo to gra fii prze cho wy wa nych w oma wia nym zbio rze5. War to więc
po ku sić się o je go ca ło ścio wą cha rak te ry sty kę.
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1 T. Stem pow ski, K.W. Ślu sar ski, Za sób fo to gra ficz ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej i je go ce chy spe -
cy ficz ne, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 170, 192–193.

2 Ko lek cji fo to gra fii zgro ma dzo nej przez by łą GKBZpNP moż na przy pi sać za rów no pew ne ce chy
zbio ru, jak i ze spo łu ar chi wal ne go. Ze wzglę du na spo sób jej po wsta nia i spe cy ficz ny cha rak ter za lep -
szy uzna no ten pierw szy ter min. W ten sam spo sób za kwa li fi ko wa no ją w In for ma to rze o za so bie ar chi -
wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan na dzień 31 grud nia 2008 ro ku), red. na uk. J. Bed na rek, 
R. Leś kie wicz, War sza wa 2009. 

3 I. Gass, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pamięci
Na ro do wej, „Fo to gra fia” 1988, nr 3/4, s. 54–57; idem, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, „Ar chi wi sta” 1993, nr 88, s. 49–56.

4 T. Stem pow ski, K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 159–193.
5 War to wy mie nić na stę pu ją ce ar ty ku ły: I. Gass, Gdańsk w fo to gra fii 1939–1945 w zbio rach ar chi -

wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, „Ar chi wi sta Pol ski” 1996, nr 4, 



Dzie je ak to twór cy

Do po zna nia ge ne zy zbio ru fo to gra fii nie zbęd ne jest prze śle dze nie hi sto rii in sty tu cji,
któ rej dzia łal ność za owo co wa ła po wsta niem te go zbio ru, oraz pro ce sów za cho dzą cych
w trak cie jej funk cjo no wa nia6. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce
(od 1949 r. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce) zo sta ła utwo rzo -
na w 1945 r. w ce lu ba da nia i zbie ra nia ma te ria łów do ty czą cych zbrod ni nie miec kich po -
peł nio nych w la tach 1939–1945 w Pol sce i po za jej gra ni ca mi, w sto sun ku do oby wa te li
pol skich lub osób na ro do wo ści pol skiej oraz w sto sun ku do cu dzo ziem ców, któ rzy w tym
cza sie prze by wa li w Pol sce7. Przez ca ły okres funk cjo no wa nia znaj do wa ła się w struk tu -
rach Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, a ko lej ni mi ni stro wie peł ni li jed no cze śnie funk cję
prze wod ni czą cych Głów nej Ko mi sji8. W 1984 r. Sejm PRL na dał jej sta tus In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej, co wią za ło się ze zmia ną na zwy na: „Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej”. Usta wo daw ca do za dań Ko mi sji
za li czył dzia łal ność śled czą, ar chi wal ną i na uko wo -ba daw czą w za kre sie zbrod ni hi tle -
row skich9. W 1991 r., w związ ku z roz sze rze niem za kre su dzia ła nia Ko mi sji na zbrod nie
po peł nio ne w la tach woj ny na te re nach włą czo nych do Związ ku Ra dziec kie go oraz wszel -
kie prze stęp stwa po peł nio ne na oby wa te lach pol skich i oso bach na ro do wo ści pol skiej nie -
za leż nie od na ro do wo ści spraw ców, na stą pi ła ko lej na zmia na na zwy na: „Głów na Ko mi sja
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej”10. Kres
dzia łal no ści GKBZpNP po ło ży ło po wo ła nie do ży cia In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w 1998 r. i włą cze nie ma te ria łów
ar chi wal nych Głów nej Ko mi sji do za so bu IPN11.

Pod sta wo we in for ma cje o kształ to wa niu się zbio ru fo to gra ficz ne go Głów nej Ko mi sji
znaj du ją się w dwóch gru pach źró deł. Pierw szą sta no wią tzw. księ gi in wen ta rzo we (zwa -
ne też „Ka ta lo ga mi”), czy li księ gi ewi den cyj ne fo to gra fii pro wa dzo ne przez ca ły okres
funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji, dru gą – do ku men ta cja ak to wa prze cho wy wa na obec -
nie w ar chi wum IPN12 i ar chi wum za kła do wym In sty tu tu13, wy two rzo na w to ku bie żą cej
dzia łal no ści ko mó rek or ga ni za cyj nych Głów nej Ko mi sji. Ak ta znaj du ją ce się w ar chi wum
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s. 84–86; eadem, Ju da ica w zbio rze fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu, „Ar chi wi sta Pol ski” 1997, nr 4, s. 77–80; eadem, An to ni Sna wadz ki – fo to graf war szaw skie -
go Wrze śnia, „Ar chi wi sta Pol ski” 1998, nr 3, s. 76–78. 

6 Szer sze omó wie nie hi sto rii Głów nej Ko mi sji zob. C. Pi li chow ski, Ba da nie i ści ga nie zbrod ni hi -
tle row skich 1944–1974, War sza wa 1975; Zbrod nie i spraw cy. Lu do bój stwo hi tle row skie przed są dem
ludz ko ści i hi sto rii, red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1980.

7 Art. 3a De kre tu z dnia 10 li sto pa da 1945 r. o Głów nej Ko mi sji i Okrę go wych Ko mi sjach Ba da nia
Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce (DzU, 1945, nr 51, poz. 293).

8 Art. 2 De kre tu z dnia 10 li sto pa da 1945 r. o Głów nej Ko mi sji i Okrę go wych Ko mi sjach Ba da nia
Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce.

9 Art. 2 Usta wy z dnia 6 kwiet nia 1984 r. o Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce – In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1984, nr 21, poz. 98).

10 Art. 1 pkt 3 i 4 Usta wy z dnia 4 kwiet nia 1991 r. o zmia nie usta wy o Głów nej Ko mi sji Ba da nia
Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1991, nr 45, poz. 195).

11 Art. 63 i 68 Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424; nr 64, poz. 432; nr 83, poz. 561;
nr 85, poz. 571; nr 140, poz. 983).

12 AIPN: GK 162, GK 162 II.
13 AZIPN, spis 107.



za kła do wym za wie ra ją spra woz da nia, ko re spon den cję (zwłasz cza do ty czą cą po zy ski wa -
nia zdjęć) i in ne ma te ria ły, po wsta łe w okre sie od 1965 r. do li kwi da cji Ko mi sji w 2000 r.
Du żo skrom niej sza do ku men ta cja o po dob nym cha rak te rze, lecz po cho dzą ca z lat
1945–1965, znaj du je się w ar chi wum IPN. W ma te ria łach tych nie od na le zio no szcze gó -
ło wych wy tycz nych i ak tów nor ma tyw nych okre śla ją cych me to do lo gię i za sa dy two rze -
nia zbio ru. Praw do po dob nie ni gdy nie zo sta ły one w Głów nej Ko mi sji opra co wa ne.

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia Ko mi sji do ku men ta cja po wsta ją ca i gro -
ma dzo na w trak cie dzia łal no ści do cho dze nio wo -śled czej by ła prze cho wy wa na w ko mór -
kach, któ re ją wy two rzy ły lub ze bra ły. Po dob nie dzia ło się z po zy ska ny mi ma te ria ła mi
ar chi wal ny mi, za rów no ak to wy mi, jak i fo to gra ficz ny mi (zdję cia, fo to ko pie). Pod ko niec
lat czter dzie stych i w la tach pięć dzie sią tych gro ma dze niem do ku men ta cji zaj mo wał się
ist nie ją cy w struk tu rach Biu ra Głów nej Ko mi sji Wy dział Ba daw czo -Do ku men ta cyj ny
(po je go po dzia le w trak cie prze kształ ceń w 1956 r. – Wy dział Do ku men ta cyj ny14),
w którym funk cjo no wa ła nie wiel ka ko mór ka pod na zwą „Ar chi wum”15. Biu ro Głów nej
Ko mi sji i jej ko mór ki or ga ni za cyj ne mie ści ły się w War sza wie w bu dyn ku są dów
przy ul. Lesz no 53/55 (od ok. 1954 r. no wy ad res bu dyn ku: ul. gen. Ka ro la Świer czew -
skie go 127, obec nie: al. „So li dar no ści” 127).

Po po cząt ko wym okre sie oży wio nej ak tyw no ści w la tach po wo jen nych na stą pi ło
stopnio we ogra ni cza nie dzia łal no ści Ko mi sji, nie mal do jej za wie sze nia w la tach pięć -
dzie sią tych i w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych. 

W 1965 r. na stę pu je wzno wie nie dzia łal no ści sta tu to wej Głów nej Ko mi sji oraz re ak -
ty wo wa nie zli kwi do wa nych wcze śniej struk tur te re no wych (okrę go wych ko mi sji). Mia -
ło to zwią zek ze zbli ża niem się ter mi nu przedaw nie nia w pań stwach Eu ro py Za chod niej
zbrod ni po peł nio nych przez re żim hi tle row ski w la tach 1939–194516. W ce lu uspraw nie -
nia funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji, jej struk tu ry zo sta ły zre or ga ni zo wa ne, co za owo -
co wa ło wy od ręb nie niem – obok pio nu do cho dze nio wo -śled cze go – au to no micz ne go
pio nu ar chi wal ne go w po sta ci Wy dzia łu Ar chi wum. Za jął się on gro ma dze niem, upo -
rząd ko wa niem i opra co wa niem ma te ria łów wy two rzo nych i ze bra nych w trak cie do tych -
cza so wej dzia łal no ści. Umoż li wi ło to udo stęp nie nie za so bu nie tyl ko na po trze by bie żą cej
dzia łal no ści wła snej Głów nej Ko mi sji, lecz tak że dla sze ro kie go gro na hi sto ry ków, dzien -
ni ka rzy i in nych osób za in te re so wa nych (za rów no z kra ju, jak i z za gra ni cy). Do ar chi -
wum tra fia ły ma te ria ły wy two rzo ne przez wszyst kie od dzia ły te re no we Głów nej Ko mi sji
oraz po zy ski wa ne z in nych in sty tu cji. 

Za rów no kie row nic two Głów nej Ko mi sji (z wie lo let nim dy rek to rem prof. Cze sła -
wem Pi li chow skim17), jak i Wy dzia łu Ar chi wum18 zda wa ło so bie spra wę z wiel kiej
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14 AIPN, GK II 2531, Za rzą dze nie nr 7/56/Org. z dnia 6 III 1956 r. mi ni stra spra wie dli wo ści w spra -
wie sta tu tu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce.

15 AIPN, GK 162/175, Pro to kół kon tro li Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce
w za kre sie or ga ni za cji i wy ko na nia bu dże tu za rok 1948 i rok bie żą cy tu dzież ak cji oszczęd no ścio wej
pod ję tej w 1949 r., k. 45–75.

16 C. Pi li chow ski, op. cit., s. 32.
17 Cze sław Pi li chow ski (20 VII 1914–23 X 1984), prof. na uk po li tycz nych. W cza sie woj ny czło nek

kon spi ra cji (or ga ni za cja „Oj czy zna”, Ar mia Kra jo wa), od 1965 r. do śmier ci dy rek tor Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce.

18 Na czel ni kiem Wy dzia łu Ar chi wum przez wie le lat by ła mgr Ma ria Bu kow ska (1965–1987), póź -
niej na czel ni kiem Ar chi wum Głów nej Ko mi sji był m.in. Mie czy sław Mo tas (1988–1992).



wartości hi sto rycz nej do ku men ta cji ak to wej znaj du ją cej się w za so bie in sty tu cji i przy -
wią zy wa ło du żą wa gę do jej za cho wa nia dla przy szłych po ko leń. I wła śnie do ku men ta -
cja ak to wa sta no wi ła głów ny przed miot za in te re so wa nia kie row nic twa, wsku tek cze go
w przy go to wy wa nych spra woz da niach, opra co wa niach i wy tycz nych do ku men ta cji wizu -
al nej po świę ca no nie wiel ką uwa gę.

W od dzia ło wych ko mi sjach ba da nia zbrod ni hi tle row skich w Pol sce, któ rych ka dra
ogra ni cza ła się do sę dziów i pro ku ra to rów oraz per so ne lu po moc ni cze go, funk cjo no wa -
ły je dy nie ze spo ły ar chi wal no -do ku men ta cyj ne. Wy two rzo na w trak cie prac do cho dze -
nio wo -śled czych do ku men ta cja by ła na bie żą co wy ko rzy sty wa na w pro wa dzo nych
spra wach, a na stęp nie prze sy ła na do cen tra li, do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji.

Po wzno wie niu dzia łal no ści Ko mi sji i re or ga ni za cji prze pro wa dzo nej w Ar chi wum
w 1965 r. po wo ła na zo sta ła osob na ko mór ka or ga ni za cyj na zaj mu ją ca się prze cho wy wa -
niem „do ku men ta cji me cha nicz nej”. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum
Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce po wsta ło w 1966 r. i po cząt -
ko wo pro wa dzi ła je Ma ria Je zier ska19. Póź niej korzystała z po mo cy osób przy dzie la nych
cza so wo lub wy ko nu ją cych pra ce zle co ne. Ko mór ka ta prze ję ła w tym sa mym ro ku
z Maga zy nu Głów ne go Ar chi wum GK ca łą do ku men ta cję me cha nicz ną (zdję cia, fil my,
mi kro fil my, fo to ko pie, pły ty gra mo fo no we itp.)20, po dzie lo ną na 6 za sad ni czych dzia łów:

I – fo to gra fie,
II – fo to ko pie,
III – mi kro fil my21,
IV – fil my, 
V – na gra nia dźwię ko we,
VI – ma te ria ły wi zu al ne wtór ne (np. pu bli ka cje, ma te ria ły fo to gra ficz ne dru ko wa ne). 
W na stęp nych la tach Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej22 funk cjo no wa ło w nie -

zmie nio nej for mie. Je go pra ca mi na dal kie ro wa ła Ma ria Je zier ska, a po jej odej ściu na eme -
ry tu rę w 1976 r. mgr Mag da le na Ku nic ka -Wy rzy kow ska (od 1 kwiet nia 1976 r.).
W la tach 1975–1976 w Ar chi wum wy od ręb nio no Re fe rat Mi kro fil mów i Fo to ko pii oraz
Re fe rat Zdjęć, pro wa dzo ny przez mgr Iza bel lę Gass (pra cu ją cą w tej ko mór ce od li sto pa -
da 1976 r.). Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ist niał po dział pra cy mię dzy M. Ku nic ką -
-Wy rzy kow ską (kie ro wa nie pra ca mi dzia łu, nad zór nad mi kro fil ma mi, fo to ko pie, do ryw czo
opra co wy wa nie fo to gra fii) oraz I. Gass (nad zór i opra co wy wa nie zbio ru fo to gra fii).

W wy ni ku re or ga ni za cji Wy dzia łu Ar chi wum od 1 li sto pa da 1983 r. Dział Do ku men -
ta cji Me cha nicz nej prze kształ co no w Re fe rat Do ku men ta cji Me cha nicz nej, kie ro wa ny
po cząt ko wo przez mgr Mag da le nę Ku nic ką -Wy rzy kow ską, a od 2 stycz nia 1984 r. przez
mgr Kry sty nę Czar nec ką. Do sfor mu ło wa nych wów czas za dań Re fe ra tu na le ża ło:
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19 Ma ria Je zier ska ps. „Elż bie ta” (2 II 1916–4 VI 1994), ppor. AK, po lo nist ka i pi sar ka. Wię zień
obo zów w Oświę ci miu (nr 24449) i Ra vens brück; od zna czo na Krzy żem Ar mii Kra jo wej i Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski; „Ga ze ta Wy bor cza”, 8 VI 1994, za www.ne kro lo gi.pl (do -
stęp 23 IX 2010 r.).

20 AZIPN, spis 107/40, Spra woz da nie z pra cy Ma ga zy nu Głów ne go oraz Pra cow ni Na uko wej Archi -
wum GKBZHwP w okre sie od 1 I [19]66 [r. do] 31 XII [19]66 r., k. 2–6.

21 Póź niej, być może od 1969 r. mi kro fil my otrzy my wa ły sy gna tu rę skła da ją cą się z li te ry „M” i ko -
lej ne go nu me ru w księ dze na byt ków zbio ru mi kro fil mów (np. M -555).

22 Pod ko niec lat sześć dzie sią tych i na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych za mien nie sto so wa no na zwy
ko mór ki: Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej i Dział Do ku men ta cji Me cha nicz nej.



– prze cho wy wa nie i za bez pie cza nie za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– pro wa dze nie ewi den cji za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– po rząd ko wa nie i opra co wy wa nie za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– kon tro la prac zle co nych, pro wa dzo nych na za so bie do ku men ta cji me cha nicz nej23.
Ko lej na re or ga ni za cja Ar chi wum Głów nej Ko mi sji, wy ni ka ją ca z nada nia Ko mi sji

sta tu su In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, na stą pi ła we wrze śniu 1984 r. W Ar chi wum
GKBZHwP oprócz in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych24 (Za kład Akt, Za kład Ewi den cji
Źró deł, In for ma cji i Udo stęp nia nia Za so bu, Bi blio te ka, La bo ra to rium Re pro gra fii, La bo -
ra to rium Kon ser wa cji Zbio rów, Ma ga zyn Akt, Se kre ta riat) w miej sce do tych cza so we go
Re fe ra tu Do ku men ta cji Me cha nicz nej po wo ła no Za kład Do ku men ta cji Me cha nicz nej,
ma ją cy na stę pu ją ce za da nia25:

1) gro ma dze nie, opra co wy wa nie, po rząd ko wa nie i pro wa dze nie ewi den cji za so bu do -
ku men ta cji me cha nicz nej: fo to ko pii, mi kro fil mów, fil mów oraz in nych po dob nych;

2) pro wa dze nie kwe rend na za so bie wła snym;
3) nad zór nad ma ga zy nem do ku men ta cji me cha nicz nej, za bez pie cza nie i kon tro la

ruchu te go za so bu;
4) re ali za cja wy mia ny mi kro fil mów z ar chi wa mi za gra nicz ny mi.
Mi mo ko lej nych re or ga ni za cji ko mór ki zaj mu ją cej się zbio ra mi fo to gra ficz ny mi Ar -

chi wum Głów nej Ko mi sji nie na stę po wa ło po sze rza nie gro na osób wy ko nu ją cych za da -
nia na ło żo ne na Za kład Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Pra ce przy cią głych bra kach
ka dro wych i pro ble mach lo ka lo wych, na ja kie nie ustan nie cier pia ło Ar chi wum, wy ko ny -
wa ły wspo mnia ne już K. Czar nec ka (1984–1989), M. Ku nic ka -Wy rzy kow ska (do ok.
1986 r.) oraz I. Gass (do 1984 r. i od 1987 r., po cząt ko wo na pół eta tu). Od 1989 r. Iza bel -
la Gass sa mo dziel nie pro wa dzi ła pra ce nad zbio rem fo to gra fii. Okre so wo w czyn no ściach
bra ły udział oso by od de le go wa ne z in nych ko mó rek Ar chi wum i nie licz ni prak ty kan ci.
W la tach dzie więć dzie sią tych efek tyw ność pra cy znacz nie spa dła w związ ku ze skie ro -
wa niem więk szo ści osób nie za an ga żo wa nych w bie żą cą ob słu gę in te re san tów w Ar chi -
wum do pro wa dze nia kwe rend dla osób po szko do wa nych, wy stę pu ją cych o za świad cze nia. 

Ostat nia re or ga ni za cja Ar chi wum Głów nej Ko mi sji na stą pi ła w kwiet niu 1993 r.,
kiedy oprócz in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych26 (Od dział Akt Pol skich i Alianc kich, Od -
dział Akt Nie miec kich, Od dział In for ma cji Na uko wej, Bi blio te ka, Pra cow nia Re pro gra -
ficz na i Pra cow nia Kon ser wa cji Zbio rów) w miej sce Za kła du Do ku men ta cji
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23 Pkt III ppkt 4 Za rzą dze nia nr 3/83 z dnia 26 X 1983 r. dy rek to ra Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Pol sce w spra wie za dań i za kre su czyn no ści dla po szcze gól nych sta no wisk pra cy
w Biu rze Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. AZIPN, spis 108/232.

24 Art. 2 pkt 2 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (za łącz nik do: Za rzą dze nie nr 42/84 z dnia 20 IX 1984 r. mi ni stra
spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty -
tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go). AZIPN, spis 107/238.

25 Art. 4 pkt 2 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (za łącz nik do: Za rzą dze nie nr 42/84 z dnia 20 IX 1984 r. mi ni stra
spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty -
tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go). Ibi dem.

26 Za rzą dze nie z dnia 28 IV 1993 r. mi ni stra spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni -
za cyj ne go (DzUrz. MS, 1993, nr 3, poz. 12).



Me cha nicz nej po wstał Od dział Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Or ga ni za cja ta ka funk cjo -
no wa ła do koń ca dzia łal no ści GKBZpNP-IPN i li kwi da cji jej Ar chi wum. W no wej struk -
tu rze In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej nie ist nia ła w ar chi wum ko mór ka zaj mu ją ca się
do ku men ta cją me cha nicz ną, prze ję tą po po przed nicz ce, co do pro wa dzi ło do prze rwa nia
cią gło ści pra cy nad ty mi ma te ria ła mi. Opra co wa nie za so bu fil mo we go, dźwię ko we go
i fo to gra ficz ne go znaj du ją ce go się w zbio rach IPN pro wa dzi obec nie Sek cja Opra co wy -
wa nia Do ku men ta cji Au dio wi zu al nej Wy dzia łu Gro ma dze nia, Opra co wy wa nia i Ob słu -
gi Ma ga zy nów (od 2012 r. w Wy dzia le Zbio rów Cy fro wych), po wo ła na w Biu rze
Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w kwiet niu 2006 r.

Hi sto ria i cha rak te ry sty ka zbio ru fo to gra fii

Nie wie le wia do mo o oko licz no ściach po wsta nia zbio ru fo to gra fii. Do ku men ta cja do -
ty czą ca gro ma dze nia i wy ko rzy sty wa nia zdjęć w Głów nej Ko mi sji przed 1965 r. jest bar -
dzo ską pa. Nie jest zna na do kład na da ta roz po czę cia ewi den cjo no wa nia fo to gra fii
i za ło że nia pierw szych ksiąg ewi den cyj nych zbio ru. Na stą pi ło to z pew no ścią w la -
tach 1945–1949 (o czym świad czą pie cząt ki Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Nie miec kich w Pol sce znaj du ją ce się na od wro cie zdjęć i w pierw szych to mach ksiąg
ewi den cyj nych), a praw do po dob nie już w 1945 r. Moż na je dy nie stwier dzić, że w po -
cząt ko wym okre sie sto so wa no po dwój ny sys tem nada wa nia sy gna tur. Pierw szym czło -
nem by ła sy gna tu ra ar chi wal na, dru gim – nu mer in wen ta rzo wy w Księ dze ewi den cyj nej
(nada wa ny po cząw szy od poz. 1). Sy gna tu ra ar chi wal na skła da ła się z ko lej ne go nu me -
ru fo to gra fii ła ma ne go przez nu mer jed nost ki ewi den cyj nej. Stąd za pis na od wro cie zdję -
cia: „Dok. N. 23/270 – Inw. 4090” ozna cza 23. zdję cie w 270. po zy cji ewi den cyj nej,
wpi sa ne do in wen ta rza fo to gra fii pod nu me rem 4090. Pierw sze po zy cje do ty czą fo to gra -
fii wy ko na nych (m.in. przez fo to gra fa Ja na Mu chę) zi mą i wio sną 1945 r. w wy zwo lo -
nym obo zie kon cen tra cyj nym w Oświę ci miu w ce lu udo ku men to wa nia po peł nio nych tam
zbrod ni. Po tem przy by wa ły ko lej ne fo to gra fie zro bio ne pod czas wi zji lo kal nych miejsc
zbrod ni i in nych czyn no ści do cho dze nio wych. Ma te ria ły te gro ma dzo no w osob nym zbio -
rze, któ ry już w 1965 r. zo stał wy mie nia ny w wy ka zie ze spo łów (ko lek cji)27. Zo stał on
wte dy przy go to wa ny do prze ka za nia do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji przez Ma rię Je zier -
ską, pra cu ją cą wów czas w pio nie do cho dze nio wo -śled czym28. Do te go cza su w księ gach
ewi den cyj nych ska ta lo go wa no 4729 po zy cji. Na ogół pod jed ną po zy cją umiesz cza no
jed no zdję cie, lecz póź niej czę sto się zda rza ło nada wa nie jed ne go nu me ru gru pie od kil -
ku do kil ku na stu fo to gra fii o po dob nej te ma ty ce, lecz nie jed na ko wych. By ły rów nież
przy pad ki na no sze nia róż nych nu me rów na iden tycz ne fo to gra fie.

Przez ca ły czas funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji zbiór fo to gra ficz ny był nie ustan -
nie po więk sza ny o no we zdję cia, któ re po cho dzi ły z na stę pu ją cych źró deł:

1) zdję cia po zy ska ne w trak cie bie żą cej dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji i okrę go wych
ko mi sji, tj. prze ka za ne (lub udo stęp nio ne do zre pro du ko wa nia) przez świad ków i oso by
po krzyw dzo ne, fo to gra fie wy ko na ne w trak cie do ku men to wa nia miejsc zbrod ni, prze ka -
za ne przez pra cow ni ków;
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27 AZIPN, spis 107/19, Ogól ny wy kaz ze spo łów (ko lek cji) akt Ar chi wum GKBZH, sty czeń 1965 r., k. 13.
28 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -

sce za okres od 15 V do 31 X 1965 r., 21 XI 1965 r., k. 69.



2) zdję cia po zy ska ne w cza sie prze glą du ma te ria łów ar chi wal nych znaj du ją cych się
w za so bie Ar chi wum Głów nej Ko mi sji (głów nie re pro duk cje, ale tak że du ble ty zdjęć wy -
łą czo ne z akt, spo ra dycz nie ory gi na ły za stą pio ne w ak tach przez re pro duk cje);

3) zdję cia (ory gi na ły, re pro duk cje) ofia ro wa ne lub udo stęp nia ne do zre pro du ko wa -
nia przez oso by pry wat ne, czę sto prze sy ła ne za po śred nic twem środ ków ma so we go prze -
ka zu (re dak cje pra so we, Ko mi tet ds. Ra dia i Te le wi zji „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”)
i struk tur Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję w od po wie dzi na ape le in spi -
ro wa ne przez Głów ną Ko mi sję i śro do wi ska kom ba tanc kie;

4) re pro duk cje zdjęć po zy ska ne w trak cie kwe rend prze pro wa dzo nych w za so bach
in nych pla có wek ar chi wal nych i mu ze al nych w Pol sce (m.in. Mu zeum Stut thof w Sztu -
to wie, Pań stwo we Mu zeum w Oświę ci miu, Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej
w War sza wie, Cen tral na Agen cja Fo to gra ficz na, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we, Mu -
zeum Hi sto rii Fo to gra fii w Kra ko wie, Mu zeum Hi sto rii Ru chu Re wo lu cyj ne go w Ło dzi,
Ży dow ski In sty tut Hi sto rycz ny w War sza wie) i za gra ni cą (m.in. Ar chi wum Fe de ral ne
w Ko blen cji, Głów ne Ar chi wum ZSRR w Mo skwie, Woj sko we Mu zeum Me dy cy ny
w Le nin gra dzie) oraz zdję cia po zy ska ne w ra mach współ pra cy z ty mi pla ców ka mi, a nie -
bę dą ce w krę gu za in te re so wań sta tu to wych in sty tu cji prze ka zu ją cej (m.in. Mu zeum Stut -
thof w Sztu to wie, Pań stwo we Mu zeum w Oświę ci miu);

5) re pro duk cje zdjęć za miesz czo nych w pu bli ka cjach książ ko wych i cza so pi smach
(za rów no wy da nych w cza sie woj ny, jak i w la tach po wo jen nych);

6) od bit ki po zy ty wo we z klisz fil mo wych (m.in. z fil mów znaj du ją cych się w zbio -
rach Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych, z kro nik ra dziec kich z wy zwo lo ne go obo zu
w Oświę ci miu);

7) ko lek cje i spu ści zny po by łych za słu żo nych pra cow ni kach Głów nej Ko mi sji (m.in.
po prof. Ja nie Seh nie i prof. Ta de uszu Cy pria nie);

8) zdję cia za re kwi ro wa ne w za kła dach fo to gra ficz nych na pod sta wie de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych29 i prze ka za ne do Głów nej Ko mi sji. 

W zbio rze znaj du ją się za rów no fo to gra fie ory gi nal ne (od bit ki pier wot ne), po wie la -
ne wie lo krot nie zdję cia z agen cyj nych ser wi sów pra so wych (głów nie nie miec kich), jak
i re pro duk cje (tak że re pro duk cje wtór ne wy ko ny wa ne z wcze śniej szych re pro duk cji, co
bar dzo utrud nia do tar cie do ory gi na łów). Zda rza ją się rów nież od bit ki (w tym sty ków ki)
z ory gi nal nych klisz ne ga ty wo wych. Rów no praw ne trak to wa nie ory gi na łów i ko pii wy -
ni ka ło ze spe cy fi ki in sty tu cji oraz ów cze sne go po dej ścia do kwe stii praw au tor skich.

Zbiór skła da się z fo to gra fii wy ko na nych na róż nych no śni kach. W zde cy do wa nej
więk szo ści są to od bit ki po zy ty wo we (głów nie czar no -bia łe, nie licz ne ko lo ro we) oraz kli -
sze ne ga ty wo we na ta śmie ce lu lo ido wej (w zde cy do wa nej więk szo ści czar no -bia łe) i płyt -
kach szkla nych (czar no -bia łe). Od bit ki po zy ty wo we by ły prze cho wy wa ne od dziel nie
od zbio ru ne ga ty wów, w któ rym znaj do wa ły się za rów no ne ga ty wy pier wot ne, jak i wtór -
ne (po wsta łe w trak cie wy ko ny wa nia re pro duk cji). 
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29 Re kwi zy cji do ko ny wa no na pod sta wie Za rzą dze nia z dnia 29 VIII 1945 r. mi ni stra spra wie dli wo -
ści (Nr K.gł. 9815/45), któ re na kła da ło na wła dze po wia tów obo wią zek zgła sza nia ujaw nio nych miejsc
zbrod ni do ko na nych przez oku pan ta na ich te re nie oraz kon fi ska tę ne ga ty wów i zdjęć wy ko na nych w za -
kła dach fo to gra ficz nych dzia ła ją cych w cza sie oku pa cji; AIPN, GK 162/1257–1259. Zob. I. Gass, Zbiór...,
„Fo to gra fia” 1988, nr 3/4, s. 54.



Cie ka wym przy pad kiem są zdję cia ste reo sko po we po cho dzą ce z wy da nych pod czas
woj ny w du żym na kła dzie nie miec kich wy daw nictw pro pa gan do wych – Die Sol da ten
des Führers am Fel de30 i Der Kampf im We sten31 (za cho wa ły się za rów no w for mie po -
je dyn czych zdjęć luź nych, jak i kom plet nych al bu mów z oku la ra mi). 

Do zbio ru włą czo no tak że pew ną licz bę re pro duk cji wy ko na nych tech ni ka mi dru kar -
skimi, np. nie miec kie zdję cia pro pa gan do we z se rii Deutsch land Er wacht32 oraz ilu stra -
cje wy cię te (!) z pu bli ka cji pra so wych i książ ko wych.

Obec nie zbiór fo to gra ficz ny by łej GKBZpNP li czy ok. 129 000 fo to gra fii. W tej licz bie
znaj du je się ok. 70 000 fo to gra fii ob ję tych ewi den cją, któ rej za sa dy przy ję te zo sta ły w la -
tach 1965–1966, po zmo dy fi ko wa niu wcze śniej sze go wzo ru (sto so wa ne go w la tach czter -
dzie stych), i po słu gi wa no się nimi do koń ca ist nie nia Ko mi sji. W od róż nie niu od lat
po wo jen nych zre zy gno wa no z nada wa nia dwu dziel nej sy gna tu ry ar chi wal nej, ja ko sy gna -
tu ry za czę to na to miast uży wać nu me ru ewi den cyj ne go zdję cia z Księ gi ewi den cyj nej zbio -
ru fo to gra fii. Ka ta lo go wa nie fo to gra fii po le ga ło na nada wa niu im na stę pu ją cych po so bie
nu me rów, zgod nie z ko lej no ścią wpi sy wa nia ich do Księ gi ewi den cyj nej. Je den nu mer przy -
dzie la no z re gu ły jed ne mu zdję ciu, któ re trak to wa no in dy wi du al nie, nie sto su jąc się do za -
sa dy wy od ręb nia nia te ma tów szcze gó ło wych i po rząd ko wa nia zdjęć w ob rę bie te ma tu
we dług za sad chro no lo gicz nych i lo gicz nych. Nu mer był wspól ny dla po zy ty wu, je go du -
ble tów i ko lej nych od bi tek (re pro duk cji) oraz ne ga ty wu (za rów no pier wot ne go, jak i wtór -
ne go wy ko na ne go w przy pad ku je go bra ku). Do koń ca dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji
(tj. do koń ca 1999 r.) w księ gach in wen ta rzo wych za re je stro wa no 67 957 po zy cji. 

W to ku prac po ja wia ło się wie le nie kon se kwen cji. Ko lej ne eg zem pla rze te go sa me -
go zdję cia sta ra no się umiesz czać pod sy gna tu rą pierw sze go z nich ja ko du blet, jed nak
zda rza ło się re je stro wa nie ich pod róż ny mi sy gna tu ra mi. Cza sa mi pod jed nym nu me rem
wpi sy wa no kil ka ujęć te go sa me go obiek tu lub wy da rze nia (do da jąc do sy gna tu ry ko lej -
ne li te ry al fa be tu) – na wet – je że li fo to gra fie wy raź nie się od sie bie róż nią. Ko lej nym
przy kła dem nie kon se kwen cji mo że być po dej ście do zdjęć sy gna li tycz nych, gdzie w pew -
nych sy tu acjach każ de uję cie otrzy my wa ło osob ny nu mer. In nym ra zem ca łe po trój ne
zdję cie otrzy my wa ło je den nu mer, dzie lo ny na stęp nie przy po mo cy li ter lub – co rzad -
kie – cyfr rzym skich, np. 12345 I, 12345 II itd. Po dob nie po stę po wa no ze sty ków ka mi,
któ re naj czę ściej cię to na po je dyn cze klat ki lub pa ski po 2–6 kla tek i na da wano po dob -
nym uję ciom je den nu mer ewi den cyj ny ła ma ny przez li te rę. Wy ko rzy sty wa no tak że już
ist nie ją ce nu me ry, wpi su jąc je na in ne fo to gra fie (zwłasz cza gdy zdję cie pier wot nie zo -
sta ło ska ta lo go wa ne pod no wą sy gna tu rą, np. ja ko du blet, lub za gi nę ło), co cza sem pro -
wa dzi ło do du blo wa nia się sy gna tur (gdy za gi nio ne po cząt ko wo zdję cie zo sta ło
od na le zio ne). 

Ewi den cją ob ję to za rów no fo to gra fie luź ne (ory gi nal ne i wtór ne), jak i znaj du ją ce się
w al bu mach. Du ża licz ba po zy ski wa nych zdjęć spo wo do wa ła, że w pew nym mo men cie
pra ce przy ich ka ta lo go wa niu w księ gach ewi den cyj nych prze sta ły być pro wa dzo ne
na bie żą co, tym bar dziej że sta ra no się ze wi den cjo no wa ne fo to gra fie jed no cze śnie opra -
co wać, opi sać i umie ścić na kar tach za bez pie cza ją cych, umoż li wia jąc w ten spo sób ich
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30 AIPN, GK Al bu my 23, Die Sol da ten des Führers am Fel de, Mo na chium 1939.
31 AIPN, GK VI 26, Der Kampf im We sten, Mo na chium 1940. 
32 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 22474 i nn.



udo stęp nia nie. Po Od dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej po zo sta ła znacz na licz ba
zdjęć nie ze wi den cjo no wa nych, z któ rych część do pi sa no w la tach 2000–2005 do ksiąg
ewidencyj nych w związ ku z ko niecz no ścią ich udo stęp nia nia33. Część otrzy ma ła ro bo -
cze sy gna tu ry (po cząw szy od licz by 100001) nada ne w cza sie skon trum pro wa dzo ne go
w zbio rze fo to gra fii w 2007 r., resz ta po zo sta je na dal nie ze wi den cjo no wa na. Do tej ostat -
niej gru py na le żą trzy ko lek cje (wy mie nio ne w dal szej czę ści tek stu) oraz roz syp, w któ -
rym no we na byt ki (czę sto po zba wio ne ja kich kol wiek od nie sień świad czą cych o ich
po cho dze niu) zo sta ły prze mie sza ne z od bit ka mi wy co fa ny mi z wy staw bądź licz ny mi
nie ode bra ny mi przez zle ce nio daw ców ko pia mi wy ko na ny mi na za mó wie nie w Pra cow -
ni Fo to gra ficz nej Ar chi wum. Bę dą one w przy szło ści po rząd ko wa ne i ewi den cjo no wa ne
w trak cie opra co wy wa nia zbio ru pro wa dzo ne go w sys te mie ar chi wi za cji fo to gra fii ZEUS. 

Za sa dy opra co wa nia fo to gra fii – wpro wa dzo ne w la tach 1965–1967, póź niej nie znacz -
nie mo dy fi ko wa ne – sto so wa ne by ły przez ca ły okres ist nie nia Głów nej Ko mi sji. Po cząt -
ko wo oso by zaj mu ją ce się zbio rem nie po sia da ły przy go to wa nia lub wy kształ ce nia
ar chi wal ne go i ko rzy sta ły z do świad czeń in nych ar chi wów war szaw skich: Ar chi wum
Do ku men ta cji Me cha nicz nej, Za kła du Hi sto rii Par tii przy Ko mi te cie Cen tral nym Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej i Ar chi wum Głów ne go Akt Daw nych34, któ re do -
sto so wa no do spe cy fi ki wła snej dzia łal no ści. Fo to gra fie umiesz cza no na kar tach
za bez pie cza ją cych, na któ rych po cząt ko wo od ręcz nie umiesz cza no sy gna tu rę i ewen tu -
al nie krót ki pod pis. Wy peł nio ne kar ty z fo to gra fia mi wkła da no pio no wo do od kry tych
drew nia nych skrzy nek, po rząd ku jąc je we dług ogól nych te ma tów (dzia łów te ma tycz -
nych), ta kich jak: obo zy (z po dzia łem na obo zy kon cen tra cyj ne, obo zy za gła dy, obo zy
pra cy, obo zy je niec kie, in ne), eg ze ku cje, dzia ła nia wo jen ne, zbrod nia rze (por tre ty)35. 

W la tach sie dem dzie sią tych wpro wa dzo no no wy wzór opi su obej mu ją cy: 
– u gó ry w le wym ro gu: sy gna tu rę zdję cia, licz bę klisz i du pli ka tów;
– u gó ry nad zdję ciem: na zwę gru py i pod gru py te ma tycz nej;
– u do łu pod zdję ciem: pod pis, in for ma cje o au tor stwie (np. „Fot. niem.” lub „Fot.

pol.”), miej sce i czas wy ko na nia, po cho dze nie (źró dło).
Opis w ce lu za pew nie nia więk szej czy tel no ści spo rzą dza no od tąd na ma szy nie. In -

for ma cje w opi sie by ły bar dzo ogól ne, czę sto ogra ni cza ły się do ha sła lub po wie le nia
pod pi su z pu bli ka cji lub al bu mu (je że li by ła to re pro duk cja) – w do dat ku nie jed no krot -
nie niepod da ne go kry tycz nej ana li zie. Wraz ze wzro stem kwa li fi ka cji za wo do wych pra -
cow ni ków Od dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej po dej mo wa li oni z wła snej ini cja ty wy
pró by we ry fi ka cji opi sów w opar ciu o do stęp ną li te ra tu rę i ma te ria ły ak to we. Za wsze
jed nak pod pi sy mia ły bar dzo skró co ną for mę. 

W mia rę po więk sza nia się zbio ru przy by wa ło no wych grup i pod grup te ma tycz nych,
przy czym głów ne gru py (np. eg ze ku cje, eks hu ma cje, get ta, fo to gra fie zbrod nia rzy) dzie -
lo no na pod gru py – we dług kry te rium te ry to rial ne go (wo je wództw, miej sco wo ści, czasem
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33 Ostat nią po zy cję (68 015) do da no w księ dze in wen ta rzo wej 6 XII 2005 r. W związ ku z po stę pu -
ją cą di gi ta li za cją i opra co wa niem wspo mnia ne go zbio ru w sys te mie ZEUS, praw do po dob nie zo sta nie
mu nada na no wa struk tu ra, a każ dy ob raz do sta nie no wą sy gna tu rę. 

34 AZIPN, spis 107/24, In for ma cja o sta nie prac w Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi -
tle row skich w Pol sce, 27 I 1966 r., k. 1–10.

35 AZIPN, spis 107/18, M. Je zier ska, Uwa gi do pla nu pra cy na rok 1965 do str. 28–30. Iko no gra fi -
ka, b.d., k. 13.



tak że kra jów). W ich ob rę bie zdję cia ukła da no we dług sy gna tur, bez uwzględ nia nia chro -
no lo gii, lo gi ki czy pro we nien cji. Przy kła do wo zdję cia przed sta wia ją ce obro nę Pocz ty
Pol skiej w Gdań sku w 1939 r. są prze mie sza ne z in ny mi fo to gra fia mi do ty czą cy mi wy -
da rzeń w Gdań sku z okre su kam pa nii wrze śnio wej, a w ob rę bie gru py „KL Au -
schwitz” – obok sie bie wy stę pu ją na prze mian zdję cia z cza sów bu do wy obo zu, je go
funk cjo no wa nia, do ku men ta cja sta nu po wy zwo le niu i zdję cia po wo jen ne. Osob nym
przy pad kiem są tzw. se rie, czy li gru py zdjęć po cho dzą ce z jed ne go źró dła. Sta ra no się je
trak to wać ja ko jed ną gru pę te ma tycz ną, jed nak część se rii roz pro szo no, prze no sząc po -
szcze gól ne zdję cia do od po wia da ją cych im grup te ma tycz nych. 

Łącz nie ze wi den cjo no wa no, opra co wa no i upo rząd ko wa no fo to gra fie zaj mu ją ce 113
skrzy nek te ma tycz nych (ko lej ne 2 skrzyn ki to zdję cia ze wi den cjo no wa ne w 2007 r.
w trak cie skon trum). Fo to gra fie te by ły udo stęp nia ne oso bom za in te re so wa nym w Pra -
cow ni Na uko wej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji. Czę sto wy ko rzy sty wa no je w pu bli ka -
cjach, ma te ria łach pra so wych i fil mo wych oraz w mniej szym za kre sie w bie żą cej pra cy
ba daw czej, edu ka cyj nej i do cho dze nio wo -śled czej. Ze wzglę du na ów cze sną prak ty kę
wy daw ni czą re pro duk cje po ja wia ją się zwy kle w pu bli ka cjach bez in for ma cji o po cho -
dze niu zdję cia z za so bu Głów nej Ko mi sji. W przy pad ku fo to gra fii, któ rych ko pie znaj -
du ją się w zbio rach róż nych pla có wek, trud no jed no znacz nie usta lić, gdzie prze cho wy -
wa ny jest pier wo wzór wy ko rzy sta nej w tek ście fo to gra fii. 

Wśród ty się cy zgro ma dzo nych zdjęć naj więk szą war tość ma ją te ory gi nal ne, czę sto
uni ka to we, sta no wią ce do ku men ta cję wy da rzeń z cza sów II woj ny świa to wej. Tyl ko
w nie licz nych sy tu acjach uda ło się pre cy zyj nie usta lić po cho dze nie, oko licz no ści po wsta -
nia i au to ra fo to gra fii, tak jak w przy pad ku An to nie go Sna wadz kie go do ku men tu ją ce go
znisz cze nia War sza wy we wrze śniu 1939 r.36 W zde cy do wa nej więk szo ści ma my do czy -
nie nia ze zdję cia mi ano ni mo wy mi, zwy kle po nie miec ki mi, zna le zio ny mi po woj nie np.
przez pol skich miesz kań ców do mów na by łych zie miach nie miec kich (Śląsk, Po mo rze,
daw ne Pru sy Wschod nie) lub za bez pie czo ne w opusz czo nych sie dzi bach nie miec kich
urzę dów i in sty tu cji. Znaj du ją się wśród nich za rów no fo to gra fie wy ko na ne przez ama -
to rów, na pry wat ny uży tek, jak i przez za wo dow ców – re pro du ko wa ne i sprze da wa ne
przez nich w ce lach ko mer cyj nych. Opra co wa nie ta kich ko lek cji (li czą cych od kil ku
do kil ku dzie się ciu zdjęć) oraz po je dyn czych fo to gra fii utrud nia fakt, że nie któ re by ły
prze sy ła ne do Głów nej Ko mi sji (lub jej od dzia łów te re no wych) w li stach ano ni mo wych,
po zba wio nych in for ma cji o ich po cho dze niu. W wie lu przy pad kach trud no usta lić na wet
przy bli żo ne oko licz no ści po wsta nia zdjęć i nie wia do mo, czy przed sta wia ne wy da rze nie
mia ło miej sce w oku po wa nej Pol sce czy na te re nach Związ ku Ra dziec kie go lub na Bał -
ka nach. Przy kła da mi więk szych ko lek cji z tej gru py mo gą być se rie:

„Fo to gra fie z alei Szu cha”37 – zdję cia pry wat ne, gru po we, ro dzin ne i por tre to we
funkcjo na riu szy i żoł nie rzy nie miec kich zna le zio ne po woj nie w po miesz cze niach bu -
dyn ku wię zie nia ge sta po przy al. Szu cha 25 w War sza wie38;
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36 Ko lek cja ta zo sta ła za miesz czo na w al bu mie Oka le czo ne mia sto – War sza wa’39. Wo jen ne znisz -
cze nia obiek tów sto li cy w fo to gra fiach An to nie go Sna wadz kie go, oprac. M. Ma jew ski, War sza wa 2009.

37 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 1183–1231, 1234–1281, 1287–1305.
38 W bu dyn ku przy al. Szu cha 25, bę dą cym wcze śniej sie dzi bą Mi ni ster stwa Wy znań Re li gij nych

i Oświe ce nia Pu blicz ne go, w cza sie oku pa cji zna la zły swo ją sie dzi bę: Po li cja Bez pie czeń stwa (Si cher -
he it spo li zei, Si po), Służ ba Bez pie czeń stwa (Si cher he its dienst, SD) na War sza wę i dys trykt war szaw ski, 



„Fo to gra fie z Pi ła wy Gór nej”39 – zna le zio ne w róż nych po nie miec kich do mach
w Piławie Gór nej dwie se rie zdjęć ama tor skich przed sta wia ją cych żoł nie rzy We hr mach -
tu w cza sie dzia łań wo jen nych na Wscho dzie;

„Fo to gra fie ze Staro gar du Gdań skie go”40 – zdję cia nie miec kie zna le zio ne w Staro -
gar dzie Gdań skim przed sta wia ją ce znisz czo ne bu dyn ki i ży cie ulicz ne w cza sie oku pa -
cji nie miec kiej (głów nie w War sza wie), pło ną ce get to war szaw skie i dzia ła nia wo jen ne
na te re nie ZSRR;

„Kam pa nia w Gre cji, cz. I”41 – zdję cia nie miec kie zna le zio ne w ak tach b. De par ta -
men tu X MBP i prze ka za ne przez Cen tral ne Ar chi wum MSW przed sta wia ją ce żoł nie rzy
nie miec kich w cza sie walk na Bał ka nach wio sną 1941 r.;

„Kam pa nia w Gre cji, cz. II”42 – ory gi nal ne nie miec kie zdję cia wy ko na ne przez
żołnierza nie miec kiej kom pa nii pro pa gan do wej w Gre cji i na Kre cie w 1941 r.;

„Oko li ce Sław na 1945 r.”43 – nie miec kie zdję cia ama tor skie z walk pro wa dzo nych
praw do po dob nie wio sną 1945 r. na Po mo rzu w oko li cach Sław na;

„Fo to gra fie z Tar no brze gu”44 – zdję cia wy ko na ne przez nie miec kie go żoł nie rza
ukazują ce wy da rze nia z kam pa nii wrze śnio wej, w tym z mor dów na lud no ści ży dow skiej
w Koń skich i po byt w tym mie ście eki py fil mo wej re ży ser Le ni Rie fen stahl45; 

„Fo to gra fie nie miec kie z Cen tral ne go Ar chi wum MSW”46 – ory gi na ły zdjęć nie -
mieckich, część z opi sem na od wro cie i śla dem po wkle je niu do al bu mu, prze ka za ne
przez Cen tral ne Ar chi wum MSW w 1984 r.

Ko lej ną gru pę two rzą wspo mnia ne już ma te ria ły zdję cio we po cho dzą ce z za kła dów
fo to gra ficz nych dzia ła ją cych w cza sie oku pa cji. Zo sta ły one za re kwi ro wa ne po woj nie
w opar ciu o za rzą dze nie mi ni stra spra wie dli wo ści. Część prze ka za no do Głów nej Ko mi -
sji (głów nie po je dyn cze eg zem pla rze z róż nych miej sco wo ści), część zgro ma dzo no w są -
dach grodz kich. Naj więk sze ko lek cje z tej gru py to fo to gra fie od na le zio ne w Kra ko wie
i So snow cu. Ko lek cja kra kow ska zo sta ła od kry ta w 1968 r. w piw ni cach tam tej sze go
sądu grodz kie go i prze ka za na pro to ko lar nie Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni
Hitlerow skich w Kra ko wie w lu tym 1969 r., a na stęp nie prze wie zio na do War sza wy
do Archi wum Głów nej Ko mi sji. W jej skład wcho dzi ły zdję cia por tre to we wy ko na ne
w za kła dach fo to gra ficz nych Kra ko wa oraz fo to gra fie od da ne przez Niem ców do
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a w piw ni cach znaj do wał się Areszt Urzę du Ko men dan ta Po li cji Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń -
stwa na Dys trykt War szaw ski (Haus gefängnis des Kom man deurs der Si cher he it spo li zei und des SD für
den Di strikt War schau). Po woj nie mie ści ło się tu Mi ni ster stwo Oświa ty i Wy cho wa nia, a w pod zie -
miach – ist nie ją ce do chwi li obec nej – Mau zo leum Wal ki i Mę czeń stwa bę dą ce od dzia łem Mu zeum Nie -
pod le gło ści. Zob. Obo zy hi tle row skie na zie miach pol skich 1939–1945. In for ma tor en cy klo pe dycz ny,
red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1979, s. 543–545.

39 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 10086–10216 i 16537–16540.
40 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 17306–17423.
41 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 28772–28803.
42 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 50416–50521.
43 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 57912–57978.
44 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 59014–59098.
45 Le ni Rie fen stahl (1902–2003), nie miec ka ak tor ka i re ży ser, twór czy ni kro nik i fil mów pro pa gan -

do wych w cza sach III Rze szy, po woj nie tak że fo to graf. Zob. S. Bach, Le ni. Ży cie i twór czość Le ni Rie -
fen stahl, Wro cław 2008; L. Rie fen stahl, Pa mięt ni ki, War sza wa 2003; J. Trim born, Rie fen stahl. Nie miec ka
ka rie ra, War sza wa 2008.

46 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 63394–63415.



wywoła nia i nie ode bra ne. Są to za rów no od bit ki po zy ty wo we, jak i ne ga ty wy (kli sze ce -
lu lo ido we i płyt ki szkla ne). Na sku tek dłu go let nie go prze cho wy wa nia w nie sprzy ja ją -
cych wa run kach (wil goć, nie do sta tecz na tem pe ra tu ra) na stą pi ła de gra da cja ma te ria łów
(m.in. za grzy bie nie, skle ja nie się klisz, od cho dze nie emul sji, roz mię ka nie pa pie ru). 

Osta tecz nie do za so bu włą czo no ok. 15 000 zdjęć por tre to wych (m.in. 11 000 sztuk
z za kła du Paw ła Biel ca, po nad 1100 z fir my „Ryś”, 1087 z fir my „Gols”, 824 z za kła du
Z. Woź nia ka) i licz ne zdję cia pry wat ne, a po nad 6000 fo to gra fii (w tym 5600 klisz) wy -
bra ko wa no w 1975 r. ze wzglę du na sto pień znisz cze nia oraz te ma ty kę nie bę dą cą w za -
kre sie za in te re so wa nia Głów nej Ko mi sji (zdję cia dzie ci i nie usta lo nych osób cy wil nych,
po zba wio ne opi sów)47. Pra ce przy ich po rząd ko wa niu trwa ły wie le lat – do II po ło wy lat
sie dem dzie sią tych. Po dob ny cha rak ter do ko lek cji kra kow skiej mia ły zdję cia por tre to we
z So snow ca (1074 sztuk), włą czo ne do za so bu w 1973 r. Mniej sze ko lek cje (m.in. z za -
kła dów fo to gra ficz nych Lu bli na, Cho rzo wa, Po zna nia i in nych miej sco wo ści) zo sta ły
prze ka za ne do Głów nej Ko mi sji przez wła ści we są dy grodz kie w la tach czter dzie stych
i pięć dzie sią tych w ra mach prze ka zy wa nia ma te ria łów ze bra nych pod czas prze pro wa -
dza nia tzw. an kie ty są dów grodz kich48.

Wśród re pro duk cji du żą war tość ma ją ko pie zdjęć ze zbio rów pry wat nych. Ich ory -
gi na ły zwró co no wła ści cie lom po sko pio wa niu i obec nie nie ma moż li wo ści do tar cia
do nich, póź niej sze lo sy tych fo to gra fii są nie zna ne. 

Naj mniej szą war tość ma ją re pro duk cje z pu bli ka cji, od bit ki zdjęć pra so wych i agen -
cyj nych oraz po cho dzą ce ze zbio rów in nych in sty tu cji.

W skład oma wia ne go tu zbio ru fo to gra ficz ne go oprócz wspo mnia nych 113 skrzy nek
te ma tycz nych wcho dzą 3 skrzyn ki za wie ra ją ce fo to gra fie nie ze wi den cjo no wa ne w Głów -
nej Ko mi sji (848 sztuk). Wy róż nia je nie tyl ko brak sy gna tur Ko mi sji, lecz tak że od mien -
ny spo sób opra co wa nia i układ te ma tycz ny du blu ją cy gru py te ma tycz ne w in nych
skrzyn kach (kam pa nia wrze śnio wa, oku pa cja, pro ce sy zbrod nia rzy, eg ze ku cje, mar ty ro -
lo gia Ży dów itp.). Zdję cia są re pro duk cja mi fo to gra fii lub ma te ria łów fil mo wych wy ko -
na ny mi w Cen tral nej Agen cji Fo to gra ficz nej (o czym świad czą pie cząt ki z na zwą tej
in sty tu cji i z za strze że niem praw do dal sze go re pro du ko wa nia). Opis, wy ko na ny we dług
od mien ne go sche ma tu, za wie ra sy gna tu rę ne ga ty wu sto so wa ną praw do po dob nie w tej
agen cji. Nie wiel ka część zdjęć po wta rza się w zbio rze ze wi den cjo no wa nym przez Głów -
ną Ko mi sję (gdzie czę sto znaj du ją się od bit ki lep szej ja ko ści, nie wy ka dro wa ne). Naj -
praw do po dob niej otrzy ma no je bez po śred nio z CAF ja ko efekt wy ko na nej tam kwe ren dy.

Osob ną ko lek cję sta no wi po nad 500 fo to gra fii prze ję tych w 1966 r. wraz ma te ria ła -
mi ar chi wal ny mi po Wy dzia le Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Sztu ki49 (1945–1946), prze ka za ny mi przez Ra dę Ochro ny Po mni ków Wal ki
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47 AZIPN, spis 107/76, Pro to kół oglę dzin ar chi wa liów zna le zio nych w b. gma chu Pro ku ra tu ry Kra -
ków, [ul.] Sta ro wiśl na 13, 17 II 1969 r., b.p.; AZIPN, spis 107/162, Pro to kół dot. in wen ta ry za cji klisz
i od bi tek po cho dzą cych z przed się biorstw fo to gra fów w Kra ko wie ze bra nych przez Sąd Grodz ki w 1945 r.
i od na le zio nych w piw ni cy gma chu te goż są du w 1969 r., 31 XII 1975 r., k. 27–28.

48 Zob. przy pis 29. 
49 Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej po wstał w kwiet niu 1945 r. w struk tu rach

Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki (w Cen tral nym Za rzą dzie Mu ze ów). Prze mia no wa ny zo stał na stęp nie
na Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Wal ki z Fa szy zmem. W 1947 r. po wsta ła Ra da Ochro ny Po mni ków
Mę czeń stwa po wo ła na do ży cia przez Sejm RP (Usta wa z dnia 2 lip ca 1947 r. o utwo rze niu Ra dy Ochro ny 



i Mę czeń stwa50. Ko lek cja ta skła da się z 1 tecz ki luź nych klisz ce lu lo ido wych róż ne go
for ma tu oraz 3 ma łych skrzy nek za wie ra ją cych od bit ki po zy ty wo we – wglą dów ki (sty -
ków ki) zdjęć wraz z do łą czo ną klat ką kli szy ne ga ty wu tej wglą dów ki. Nie zo sta ły one
ani opa trzo ne nu me ra mi in wen ta rza zbio ru fo to gra ficz ne go Głów nej Ko mi sji, ani upo -
rząd ko wa ne i opra co wa ne. Tyl ko nie licz ne po sia da ją opi sy. Wszyst kie od bit ki ma ją cha -
rak ter wtór ny i są re pro duk cja mi. W zde cy do wa nej więk szo ści są to ko pie zdjęć
wy stę pu ją cych już w zbio rach Ko mi sji (do ty czą ce m.in. obo zów kon cen tra cyj nych, po -
wo jen nych eks hu ma cji, wy zwo lo nych obo zów w Oświę ci miu i na Maj dan ku, eg ze ku cji,
do ku men ta cji miejsc kaź ni), a tak że re pro duk cje fo to gra fii: z nie miec kich wy daw nictw
do ty czą cych I woj ny świa to wej, okre su mię dzy wo jen ne go, kon flik tów re gio nal nych
(m.in. w Pa le sty nie i hisz pań skiej woj ny do mo wej), pro pa gan do wych, któ re ma ją do wo -
dzić „ze psu cia świa ta ka pi ta li stycz ne go na Za cho dzie”. Ko lek cję uzu peł nia zbiór re pro -
duk cji zdjęć z pra sy przed wo jen nej do ty czą cych wy stą pień ro bot ni czych w II RP,
wy da nych w cza sie woj ny ga ze tek (m.in. „Gwar dzi sty”51) i biu le ty nów (GL, PPR), po -
mni ków upa mięt nia ją cych ofia ry zbrod ni hi tle row skich, nie miec kich pla nów prze bu do -
wy War sza wy (z tzw. pla nu Pab sta). Więk szość za cho wa nych ko pert i wglą dó wek ma
na nie sio ne pie cząt ki: „Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Wal ki z Fa szy zmem”, oraz sy gna -
tu ry nada ne w tej in sty tu cji. Ko lek cja praw do po dob nie ni gdy nie by ła udo stęp nia na i nie
po sia da ła po mo cy ewi den cyj nych52. 

Ko lej ną ko lek cję sta no wią od bit ki fo to gra fii sy gna li tycz nych nie miec kiej Cen tra li 
Prze sie dleń czej (Unwan de re rzen tral stel le, UWZ), włą czo ne do za so bu ów cze sne go Dzia -
łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej oko ło 1966 r., po ich prze ka za niu z Okrę go wej Ko mi sji
w Ło dzi. Zdję cia te to por tre ty męż czyzn, ko biet i dzie ci w róż nym wie ku, prze by wa ją -
cych praw do po dob nie w obo zie przy ul. Prze my sło wej w Ło dzi (ewen tu al nie tak że w in -
nych obo zach), za opa trzo ne w nu me ry ewi den cyj ne wi docz ne na trzy ma nych przez nich
ta blicz kach. Znaj du ją się tu za rów no ory gi na ły z trze ma uję cia mi na jed nej od bit ce, jak
i re pro duk cje po je dyn czych ujęć da nej oso by. Do ewi den cji zbio ru fo to gra fii włą czo -
no 1395 zdjęć, po zo sta łe (sza cun ko wo ok. 36 000 sztuk) na dal po zo sta ją nie opra co wa -
ne, prze cho wy wa ne w pacz kach i skrzyn kach. Brak po mo cy ewi den cyj nych i roz miar
ko lek cji unie moż li wia obec nie jej peł ne opra co wa nie i ze wi den cjo no wa nie, co bę dzie
moż li we do pie ro po di gi ta li za cji.

In te gral ną część zbio ru fo to gra fii GKBZpNP, obok fo to gra fii luź nych, sta no wi zbiór
al bu mów. W Ko mi sji ni gdy nie zo stał on for mal nie wy dzie lo ny. W osob ny spis uję to

Wydzielony zbiór fotografii byłej Głównej Komisji...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

183

Po mni ków Mę czeń stwa – DzU, 1947, nr 52, poz. 264), od 1949 r. no szą ca na zwę: „Ra da Ochro ny Po -
mni ków Wal ki i Mę czeń stwa” (Usta wa z dnia 7 kwiet nia 1949 r. o zmia nie usta wy o utwo rze niu Rady
Ochro ny Po mni ków Mę czeń stwa – DzU, 1949, nr 25, poz. 183), a od 1988 r. – „Ra da Ochro ny Pa mię ci
Wal ki i Mę czeń stwa” (Usta wa z dnia 21 stycz nia 1988 r. o Ra dzie Ochro ny Pa mię ci Wal ki i Mę czeń -
stwa – DzU, 1988, nr 2, poz. 2). Zob. Pa mięć wiecz nie ży wa. 40 lat Ra dy Ochro ny Po mni ków Wal ki i Mę -
czeń stwa, ROPWiM, War sza wa 1988.

50 AZIPN, spis 107/36, Wy kaz akt (w więk szo ści ak ta ze spo łu Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki. Wy -
dział Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej, 1945–1946) prze ję tych z Ra dy Ochro ny Po mni ków
Wal ki i Mę czeń stwa na ro du pol skie go w dniu 27 XII 1966 r. przez Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da -
nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce, b.d., k. 74–75.

51 „Gwar dzi sta” – dwu ty go dnik, or gan pra so wy Szta bu Głów ne go AL. 
52 Ko lek cja zo sta ła zdi gi ta li zo wa na w 2007 r. i w ca ło ści wpro wa dzo na do sys te mu ZEUS, w któ -

rym jest obec nie udo stęp nia na.



albu my do pie ro w la tach 1999–2000, w cza sie przej mo wa nia za so bu przez IPN. Zna laz -
ło się w nim wów czas 155 po zy cji. Wśród nich są tak że pu bli ka cje książ ko we i ko lek cje
zdjęć wiel ko for ma to wych. Zbio ro wi nie nada no wów czas żad nej struk tu ry, a ko lej ność
jed no stek by ła przy pad ko wa. Jed no cze śnie kil ka al bu mów po zo sta ło w in nych gru pach
do ku men tów ar chi wal nych wcho dzą cych w skład spu ści zny po Głów nej Ko mi sji.

Al bu my by ły trak to wa ne ja ko źró dło ma te ria łu fo to gra ficz ne go, stąd ewi den cjo no -
wa no tyl ko znaj du ją ce się w nich fo to gra fie. Ni gdy nie by ły przed mio tem ar chi wal ne go
opra co wa nia ja ko in te gral ne ca ło ści, ogra ni cza no się bo wiem je dy nie do ze wi den cjo no -
wa nia znaj du ją cych się w nich od bi tek, wy ko na nia re pro duk cji zdjęć (umiesz cza nych
następ nie na kar tach za bez pie cza ją cych w skrzyn kach), cza sa mi – ko pii ca łe go al bu mu
(tzw. atra py). 

W zbio rze al bu mów moż na wy róż nić kil ka pod grup, któ re jed nak w ża den spo sób nie
są wy od ręb nio ne ani w sa mym zbio rze, ani w po mo cach ewi den cyj nych. 

Pierw szą pod gru pę two rzą ory gi na ły al bu mów z okre su woj ny lub w la tach bez po -
śred nio ją po prze dza ją cych, ewen tu al nie po jej za koń cze niu. Są to na przy kład ory gi na -
ły tzw. „Al bu mu Schmid ta”53, „Ra por tu Jürge na Stro opa”54, „Die Neue Deut sche Stadt
War schau”55 (tzw. plan Pab sta z 1940 r.), kro ni ki i al bu my pa miąt ko we nie miec kich in -
sty tu cji oraz jed no stek woj sko wych do ku men tu ją ce ich dzia ła nia bo jo we oraz al bu my
pry wat ne. 

Nie zwy kle cie ka wą po zy cją, o nie co in nym cha rak te rze, jest ko lek cja 1600 kla tek ne -
ga ty wo wych zdjęć wy ko na nych w cza sie woj ny przez Frit za Fle ische ra56, miesz ka ją ce -
go w Görlitz (po 1945 r. Zgo rze lec). Zo sta ła na nich uwiecz nio na bar dzo bo ga ta te ma ty ka:
sce ny ro dzin ne, uro czy sto ści, ży cie na te re nach oku po wa nych przez Niem ców, dzień po -
wsze dni na fron cie, eg ze ku cje, któ rych był świad kiem. Za cho wa ne są ca łe kli sze, opa -
trzo ne przez au to ra opi sa mi, a do tecz ki do łą czo na jest pro wa dzo na przez nie go
ewi den cja. Al bum przy pad ko wo od na le zio ny w 1961 r. w Zgo rzel cu, w tym że ro ku zo -
stał prze ka za ny do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji przez re ży se ra Ja nu sza Ma jew skie go57.
Ni gdy nie zo stał ze wi den cjo no wa ny i opra co wa ny, gdyż więk szość fo to gra fii te ma tycz -
nie nie by ła w ob sza rze za in te re so wań Głów nej Ko mi sji. 

Dru ga gru pa to fo to ko pie al bu mów, któ rych ory gi na ły prze cho wy wa ne są w in nych
in sty tu cjach kra jo wych i za gra nicz nych (np. ko pie al bu mu Lil li Ja cob58), oraz osob no ze -
wi den cjo no wa ne fo to ko pie al bu mów ze zbio rów sa mej Głów nej Ko mi sji. Z re gu ły są to
zszy te fo to ko pie ca łych stron. Ka te go ria ta li czy oko ło pięt na stu po zy cji.

Trze cia gru pa to dzie sięć fo to ko pii al bu mów prze ka za nych do Ko mi sji przez nie miec -
kie in sty tu cje śled cze, za wie ra ją cych zdję cia hi tle row skich zbrod nia rzy wo jen nych.
Część al bu mów to do ku men ta cja zdję cio wa (tzw. Licht bil dern i Licht bild map pe) słu żą -
ca or ga nom po li cji nie miec kiej, zaj mu ją cym się ści ga niem prze stęp ców wo jen nych.
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53 AIPN, GK Al bu my 85. W rze czy wi sto ści jest to al bum Her man na Bal tru scha ta.
54 AIPN, GK Al bu my 115.
55 AIPN, GK Al bu my 97.
56 AIPN, GK Al bu my 24.
57 In for ma cja do łą czo na do tecz ki ze sty ków ka mi (tak że pod: AIPN, GK Al bu my 24). Ja nusz Majew -

ski wy ko rzy stał te fo to gra fie w zre ali zo wa nym przez sie bie w 1962 r. fil mie do ku men tal nym „Al bum
Fle ische ra”.

58 AIPN, GK Al bu my 66.



Fotoko pie przed sta wia ją ca łe kar ty z al bu mów, a umiesz czo ne na nich zdję cia są nie -
wyraź ne i słabe ja ko ścio wo.

Naj licz niej szą gru pę w tym zbio rze sta no wią al bu my stwo rzo ne przez sa mych pra -
cow ni ków Ar chi wum Głów nej Ko mi sji w wy ni ku ze bra nia w tecz ce kil ku na stu zdjęć
umiesz czo nych na kar tach za bez pie cza ją cych, po wią za nych te ma tycz nie lub ma ją cych
wspól ne po cho dze nie. W więk szo ści przy pad ków są to luź ne kar ty, któ rych for mat unie -
moż li wiał umiesz cze nie ich w zbio rze skrzyn ko wym fo to gra fii luź nych. Zda rza się, że
kar ty są zszy te sznur kiem. 

Do zbio ru al bu mów włą czo no rów nież pu bli ka cje książ ko we z okre su woj ny (np.
Deut sches Vor feld im Osten. Bild buch über das Ge ne ral go uvern ment59) oraz po wo jen ne
wy daw nic twa al bu mo we po świę co ne te ma ty ce zbrod ni nie miec kich (np. al bum Za gła da
ży do stwa pol skie go, wy da ny w 1945 r.60).

Przed sta wio ny zbiór fo to gra fii GKBZpNP jest przy kła dem zbio ru two rzo ne go w ścis -
łym po wią za niu z za da nia mi in sty tu cji, w któ rej po wstał. Funk cjo nal ność i uży tecz ność
w bie żą cej dzia łal no ści de ter mi no wa ły spo sób gro ma dze nia, opra co wa nia i po rząd ko wa -
nia fo to gra fii, co cza sa mi sta ło w sprzecz no ści z wpro wa dza nymi na prze strze ni lat stan -
dar da mi ar chi wal ny mi do ty czą cy mi opra co wy wa nia ma te ria łu zdję cio we go. Sta bil ność
ka dro wa Od dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji,
przy wszyst kich pro ble mach eta to wych i lo ka lo wych, po zwa la ła na kon se kwent ne sto -
so wa nie za sad i me to do lo gii wy pra co wa nej w po cząt ko wym eta pie funk cjo no wa nia. Jed -
no cze śnie sta ra no się po dą żać za zmie nia ją cy mi się stan dar da mi, nie znacz nie
mo dy fi ku jąc swój warsz tat pra cy. Pra ca w bar dzo wą skim gro nie (jed no -, dwu oso bo wym
ze spo le) sta łych pra cow ni ków nie wy ma ga ła pi sem ne go opra co wa nia we wnętrz nych wy -
tycz nych i in struk cji po stę po wa nia z do ku men ta cją fo to gra ficz ną. W ko re spon den cji kie -
row nic twa ar chi wum z in ny mi ko mór ka mi (tak że te re no wy mi) zwra ca no je dy nie uwa gę,
aby w ar chi wum za trzy my wać ory gi na ły fo to gra fii, a do akt włą czać ich ko pie. Sta ra no
się tak że, aby pod miot prze ka zu ją cy (np. okrę go wa ko mi sja) udzie lał jak naj peł niej szej
in for ma cji o po cho dze niu zdjęć. Ni gdy jed nak na wet te za sa dy nie zo sta ły spi sa ne w for -
mie obo wią zu ją cych wy tycz nych i nie by ły ści śle eg ze kwo wa ne.

Spe cy fi ka dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji oraz pro ble my w jej bie żą cym funk cjo no -
wa niu by ły praw do po dob nie przy czy ną, dla któ rej pod czas kon tro li ze stro ny Pań stwo -
wej Służ by Ar chi wal nej ni gdy nie for mu ło wa no za le ceń ści słe go prze strze ga nia za sad
opra co wy wa nia fo to gra fii uję tych w za rzą dze niu na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań -
stwo wych z 1969 r.61, a wnio ski po kon trol ne ogra ni cza ły się do tech nicz nych kwe stii
prze cho wy wa nia ca ło ści zbio rów62.

Obec nie, w związ ku z po stę pu ją cą di gi ta li za cją i przej ściem na udo stęp nia nie zbio ru
je dy nie w for mie ko pii cy fro wych, wszyst kie fo to gra fie znaj du ją ce się do tąd w skrzyn -
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59 AIPN, GK Al bu my 153, Deut sches Vor feld im Osten. Bild buch über das Ge ne ral go uvern ment,
be ar be itet von H. Gau we iler, Kra kau 1941. 

60 AIPN, GK Al bu my 129, Za gła da ży do stwa pol skie go. Al bum zdjęć, Ży dow ski Ko mi tet Hi sto rycz -
ny, Łódź 1945.

61 Za rzą dze nie nr 17 z dnia 30 VI 1969 r. na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych w spra wie
ar chi wal ne go opra co wa nia fo to gra fii.

62 Zob. Pro to kół wi zy ta cji Ar chi wum Za kła do we go Do ku men tów Au dio wi zu al nych (do ko na nej przez
pra cow ni ków ADM 3 VI 1977 r.). AZIPN, spis 107/171, k. 85–88.



kach te ma tycz nych i lu zem zo sta ną prze pa ko wa ne w od po wied nie ob wo lu ty i pu dła z pa -
pie ru bez kwa so we go. Za bez pie czo ne ma te ria ły zo sta ną upo rząd ko wa ne we dług ko lej -
nych nu me rów in wen ta rzo wych, po dob nie jak prze cho wy wa ne od dziel nie po zba wio ne
zdjęć kar ty za bez pie cza ją ce. Wspól nym ozna cze niem dla ory gi na łu fo to gra fii, ewen tu -
al nie ko pii i ne ga ty wu, kar ty za bez pie cza ją cej i ko pii cy fro wych bę dzie nu mer in wen ta -
rzo wy zdję cia.

Zbiór al bu mów jest obec nie opra co wy wa ny i po rząd ko wa ny. Wy łą czo no z nie go pu -
bli ka cje książ ko we nie za wie ra ją ce od bi tek na pod ło żu fo to gra ficz nym i zbio ry luź nych
zdjęć. Do łą czo no na to miast kil ka al bu mów znaj du ją cych się w zbio rze ma te ria łów wi -
zu al nych wtór nych Dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji
(sygn. GK VI63) i je den al bum ze spi su o sygn. GK 166. W no wym kształ cie zbiór obej -
mie 105 po zy cji, któ re zo sta ły po dzie lo ne na sie dem ka te go rii:

1. Al bu my nie miec kie wy two rzo ne in sty tu cjo nal nie, 1933–1945 (36 al bu mów);
2. Al bu my pry wat ne, 1933–1945 (24 al bu my);
3. Al bu my za gra nicz nych in sty tu cji wy mia ru spra wie dli wo ści, 1945–1989 (9 al bu mów);
4. Al bu my pol skie wy two rzo ne in sty tu cjo nal nie, 1945–1989 (22 al bu my);
5. Al bu my pry wat ne po wo jen ne (3 al bu my);
6. Nie miec kie wy daw nic twa pro pa gan do we, 1933–1945 (7 al bu mów);
7. Atra py ory gi nal nych al bu mów (5 al bu mów).
Po zo sta łe ma te ria ły zo sta ną sca lo ne ze zbio rem zdjęć luź nych lub prze nie sio ne

do wła ści wych me ry to rycz nie ko lek cji (np. pu bli ka cje i wy daw nic twa książ ko we
– do zbio ru bi blio tecz ne go).

Stan po mo cy ewi den cyj nych

Zbiór fo to gra fii GKBZpNP nie po sia da peł nych i kom plet nych po mo cy ewi den cyj -
nych, któ re umoż li wia ły by pro wa dze nie kwe rend w je go ob rę bie. Naj peł niej sze da ne dają
księ gi ewi den cyj ne, któ re słu ży ły ewi den cji zbio ru. By ły pro wa dzo ne przez ca ły okres
ist nie nia Głów nej Ko mi sji, kon se kwent nie i we dług nie zmie nio nych za sad. Łą czy ły w so -
bie ce chy księ gi in wen ta rzo wej i księ gi na byt ków, a okre śla ne by ły mia nem „Ka ta lo gu
zbio ru fo to gra fii” lub „Księ gi in wen ta rzo wej”. Po cząt ko wo w każ dej ko lej nej księ dze
od no to wy wa no nu mer in wen ta rzo wy (od lat sześć dzie sią tych okre śla ny tak że ja ko sy -
gna tu ra), treść fo to gra fii (naj czę ściej ha sło wo, cza sem prze pi sa ny ory gi nal ny opis lub
pod pis), da tę wy ko na nia i au to ra (naj czę ściej bar dzo ogól nie), da ne tech nicz ne (licz ba
ory gi na łów, klisz, ko pii, roz miar), uwa gi. Póź niej za czę to wy róż niać do dat ko wo po cho -
dze nie, a od to mu XVI – po da wać ja ko osob ną ru bry kę „da tę za ka ta lo go wa nia” (czy li 
wpi sa nia do księ gi), któ ra nie by ła rów no znacz na z da tą po zy ska nia fo to gra fii, gdyż wpi -
sa nie do księ gi mo gło na stą pić wie le lat póź niej od cza su po zy ska nia zdję cia. Księ gi obej -
mu ją ce 75 to mów zu peł nie nie na da ją się do pro wa dze nia kwe rend ze wzglę du na swoją
for mę i na nie pre cy zyj ność opi su rze czo we go (brak stan dar du wpi su, od no to wy wa nia
miejsc i osób wy stę pu ją cych).

Je dy ny mi ak tu al nym po mo ca mi ewi den cyj ny mi do ww. wy dzie lo ne go zbio ru zdjęć
by łej GKBZpNP są: spis grup te ma tycz nych pt. „In wen tarz zbio ru fo to gra fii”, któ ry od -
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zwier cie dla to po gra ficz ne roz miesz cze nie zdjęć w szu flad kach (wy ko na ny naj praw do -
po dob niej pod ko niec dzia łal no ści Ko mi sji lub – co wy da je się bar dziej praw do po dob -
ne – w trak cie przej mo wa nia jej zbio rów przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej), opi sa ny
wcze śniej64 spis al bu mów oraz elek tro nicz na ba za w pro gra mie MS Ac cess po wsta ła
w wy ni ku nie peł ne go skon trum z 2007 r. W „In wen ta rzu” po da no je dy nie ko lej ny nu mer
skrzyn ki, na zwę gru py i pod gru py te ma tycz nej oraz – w nie licz nych wy pad kach – sy -
gna tu ry zdjęć. W spi sie al bu mów wy mie nio ne są ko lej no: licz ba po rząd ko wa bę dą cą jed -
no cze śnie nu me rem sy gna tu ry, ty tuł, da ty skraj ne, ka te go ria ar chi wal na, for ma ty fo to -
gra fii, licz ba fo to gra fii, sy gna tu ry oraz uwa gi na te mat po cho dze nia al bu mu, je go for my
i te go, czy jest ory gi na łem, czy ko pią. W ba zie kom pu te ro wej obok nu me ru ewi den cyj -
ne go, ty tu łu – toż sa me go z gru pą i pod gru pą te ma tycz ną – oraz licz bą ko pii po zy ty wo -
wych i ne ga ty wów po da no no wą sy gna tu rę zdję cia wy ge ne ro wa ną po wpro wa dze niu cy -
fro wej ko pii fo to gra fii do sys te mu ZEUS. Oczy wi ście ten ostat ni ele ment po ja wia się
tyl ko w przy pad ku zdjęć, któ re zo sta ły już opra co wa ne w tym pro gra mie. 

W 2007 r. pod czas skon trum oma wia ne go zbio ru fo to gra ficz ne go stwo rzo no ba zę
w pro gra mie MS Ac cess, w któ rej umiesz cza no sy gna tu rę zdję cia, ty tuł (na zwę gru py
i pod gru py te ma tycz nej, w któ rej się znaj do wa ło), da ne tech nicz ne (licz bę od bi tek po zy -
ty wo wych, klisz ne ga ty wo wych, fo to ko pii) oraz uwa gi (naj czę ściej do ty czą ce for my lub
sta nu za cho wa nia). Ba za uwzględ nia ca łość zbio ru skrzyn ko we go (bez zdjęć nie ze wi -
den cjo no wa nych, nie po sia da ją cych sy gna tur Głów nej Ko mi sji) oraz nie wiel ką część luź -
nych du ble tów i ne ga ty wów, nie obej mu je na to miast zdjęć w al bu mach. La ko nicz ność
in for ma cji opi so wej po zwa la na pro wa dze nie bar dzo ogól nych kwe rend.

W cza sie ist nie nia Głów nej Ko mi sji po wsta ło kil ka in nych po mo cy ewi den cyj nych.
Pierw szą z nich jest kar to te ka zbrod nia rzy, czy li ka ta log kart ko wy za wie ra ją cy in for ma -
cje o wszyst kich żoł nier zach i funk cjo na riu szach nie miec kich wid nie ją cych na zdję ciach
w zbio rze fo to gra ficz nym. In for ma cje za wie ra ją na zwi sko, imię, ewen tu al ne do dat ko we
da ne oso bo we (ro dzaj for ma cji, sto pień woj sko wy lub służ bo wy, krót ki prze bieg ka rie -
ry) oraz sy gna tu ry zdjęć. Kar to te ka pro wa dzo na by ła na bie żą co i kon se kwent nie od oko -
ło 1966 r. praw do po dob nie do lat dzie więć dzie sią tych. Po zo sta łe ka ta lo gi ma ją cha rak ter
szcząt ko wy. Dwa z nich za wie ra ją wglą dów ki umiesz czo ne (na kle jo ne) na kar cie ka ta -
lo go wej, za opa trzo ne w stan dar do wy opis i in for ma cje tech nicz ne. Kar ty uło żo no w od -
kry tych drew nia nych skrzyn kach sta re go ka ta lo gu bi blio tecz ne go. Pierw szy ka ta log jest
spo rzą dzo ny we dług sy gna tur, dru gi – we dług ha seł te ma tycz nych. Od bit ki wy ko na no
oko ło 1975 r., w tym sa mym cza sie przy go to wy wa no kar ty. Ka ta lo gi od da ją więc stan
zbio ru w tam tym okre sie i nie by ły póź niej uzu peł nia ne. Praw do po dob nie ka ta log miał
za stą pić w udo stęp nia niu ory gi nal ne zdję cia, lecz pra ce nad nim prze rwa no, opra co wu -
jąc je dy nie wcze śniej wy ko na ne wglą dów ki. In ne ka ta lo gi (miejsc, ha sło we) przy pusz -
czal nie po wsta wa ły w kon kret nym mo men cie i rów nież nie by ły póź niej ak tu ali zo wa ne.
Ostat nie z ka ta lo gów stwo rzo no ja ko wy nik jed no ra zo wych kwe rend te ma tycz nych. Ze
wzglę du na nie kom plet ność i wy ryw ko wość war tość tych ka ta lo gów jest nie wiel ka. Nie
są w chwi li obec nej do stęp ne dla wnio sko daw ców i nie są wy ko rzy sty wa ne. 

W prak ty ce udo stęp nia nie fo to gra fii od by wa ło się w ten spo sób, że wnio sko daw ca
okre ślał te mat, któ ry go in te re su je, i otrzy my wał od po wied nią szu flad kę ze zdję cia mi
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do przej rze nia. Za tem kwe ren da każ do ra zo wo by ła wy ko ny wa na w udo stęp nio nym
zbiorze zdjęć. Po nie waż znaj du ją się w nim obok ko pii tak że ory gi na ły, nie sprzy ja ło to
właści we mu za bez pie cze niu od bi tek fo to gra ficz nych.

Za sa dy opra co wa nia i di gi ta li za cji zbio ru fo to gra fii 

Wo bec nie za do wa la ją ce go sta nu upo rząd ko wa nia zbio ru i po mo cy ewi den cyj nych
ko niecz ne oka za ło się pod ję cie dzia łań, któ re zmie rza ły by do wła ści we go za bez pie cze -
nia eg zem pla rzy zdjęć i zna czą co po pra wia ły by stan me ry to rycz ne go opra co wa nia zbio -
ru, a jed no cze śnie – ze wzglę du na to, że cie szy się on sta łym za in te re so wa niem – nie
wy łą cza ły by go z udo stęp nia nia.

Uzna no, że naj lep szym roz wią za niem po zwa la ją cym na osią gnię cie ww. ce lów jest
di gi ta li za cja ca ło ści zbio ru i je go opra co wa nie w sys te mie ar chi wi za cji cy fro wej zdjęć
ZEUS. Za sa dy przy ję te dla opra co wa nia i di gi ta li za cji zbio ru fo to gra fii Głów nej Ko mi -
sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu są wa rian tem ogól nych re guł sto -
so wa nych przy di gi ta li za cji i opra co wa niu fo to gra fii w sys te mie ZEUS65. 

Wszyst kie fo to gra fie ska no wa ne są w roz dziel czo ści 600 dpi. Zdję cia czar no -bia łe
w 8-bi to wej ska li sza ro ści, fo to gra fie ko lo ro we – w 24-bi to wej głę bi ko lo ru. Roz miar do -
ce lo wy do bie ra ny jest w ten spo sób, że by ża den z wy mia rów nie był mniej szy niż 130 mm
lub 180 mm, tzn. je śli po usta wie niu mniej sze go wy mia ru na 130 mm, dru gi jest mniej -
szy niż 180 mm, zo sta je on zwięk szo ny do tej wiel ko ści, a mniej szy wy miar pro por cjo -
nal nie do sto so wa ny. Je śli od bit ka, któ rą ska nu je my, ma roz mia ry więk sze od wy żej
wy mie nio nych, zmniej sza się je od po wied nio. Dzię ki te mu uzy sku je my cy fro we ko pie
wy so kiej ja ko ści, któ re z jed nej stro ny są za bez pie cza ją cy mi ko pia mi fo to gra fii na wy -
pa dek znisz cze nia ory gi na łów, z dru giej – słu żą ja ko ko pie użyt ko we o pa ra me trach od -
po wied nich do pu bli ka cji. W przy pad ku al bu mów fo to gra ficz nych ska no wa ne są za rów no
po szcze gól ne fo to gra fie, jak i ca łe stro ny.

Po nie waż wpro wa dze nie fo to gra fii do ba zy sys te mu ZEUS to pro ces dłu go trwa ły, po -
sta no wio no dzia łać dwu to ro wo: rów no cze śnie z opra co wy wa niem zdjęć w pro gra -
mie – di gi ta li zo wać wszyst kie fo to gra fie i kar ty za bez pie cza ją ce. Fo to gra fie ska no wa ne
są w wy so kiej roz dziel czo ści w for ma cie TIFF, zgod nie ze stan dar da mi przy ję ty mi dla
zdjęć wpro wa dza nych do pro gra mu ZEUS. Na to miast kar ty za bez pie cza ją ce ze zdję cia -
mi di gi ta li zo wa ne są w for ma cie JPG, po zwa la ją cym na szyb szy do stęp do ob ra zu. Obie
gru py ska nów prze cho wy wa ne są osob no, w fol de rach na zwa nych i ozna czo nych tak sa -
mo, jak po szcze gól ne gru py te ma tycz ne zdjęć prze cho wy wa nych w szu flad kach i od twa -
rza ją cych ich struk tu rę. Po szcze gól ne pli ki gra ficz ne zo sta ły ozna ko wa ne nu me ra mi
ewi den cyj ny mi nada ny mi fo to gra fiom w Głów nej Ko mi sji. Dzię ki te mu moż li we sta ło
się udo stęp nia nie za miast ory gi nal nych fo to gra fii ich ko pii cy fro wych. Przy czym kwe -
ren da w zbio rze mo że prze bie gać al bo w spo sób tra dy cyj ny, tzn. przez prze glą da nie po -
szcze gól nych ska nów z od po wied nich fol de rów te ma tycz nych, al bo – je śli zna my
sy gna tu rę zdję cia – przez wy szu ka nie w wy szu ki war ce sys te mu Win dows. Do chwi li 
obec nej ca ły wy dzie lo ny zbiór fo to gra fii by łej GKBZpNP zo stał ze ska now ny.
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Dzię ki zdi gi ta li zo wa niu fo to gra fii i kart za bez pie cza ją cych moż li we sta ło się udo -
stęp nie nie zbio ru jed no cze śnie kil ku oso bom oraz znacz nie ogra ni czo ny zo stał do stęp
do ory gi na łów zdjęć, co nie wąt pli wie po zy tyw nie wpły nie na stan ich za cho wa nia. Ten
spo sób udo stęp nia nia zbio ru jest jed nak tym cza so wy. Do ce lo wo wszyst kie zdję cia bę dą
do stęp ne w sys te mie ZEUS.

Dwa pierw sze sta no wi ska kom pu te ro we z za in sta lo wa nym pro gra mem ZEUS zo sta -
ły uru cho mio ne w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w ma ju 2007 r.
Po okre sie te stów pro gram zo stał w du żym stop niu zmo dy fi ko wa ny tak, aby był opty -
mal nie przy sto so wa ny do spe cy fi ki za so bu fo to gra ficz ne go In sty tu tu. Przy ję to za ło że -
nie, że pro gram po wi nien speł niać trzy pod sta wo we funk cje: za bez pie czać wspo mnia ny
zbiór ar chi wum IPN w for mie cy fro wych ko pii wy so kiej ja ko ści, ze wi den cjo no wać
wszyst kie fo to gra fie w za so bie oraz sta no wić mak sy mal nie uży tecz ną po moc w prze pro -
wa dza niu kwe rend.

Do pro gra mu wdro żo no mo dy fi ka cje umoż li wia ją ce za rów no szcze gó ło wy opis ob -
ra zu przed sta wio ne go na fo to gra fii, jak i no śni ka fi zycz ne go, na któ rym zo stał on
uwiecz nio ny. Dzię ki te mu w pro gra mie ze wi den cjo no wa ny i szcze gó ło wo opi sa ny może
zo stać każ dy eg zem plarz zdję cia prze cho wy wa ny przez IPN. Za kres opi su obej mu je:
na zwę i opis te ma tu, opis ob ra zu, miej sce, czas, oso by, na zwy wła sne, sło wa klu czo we,
au to ra, za kład fo to gra ficz ny, pra wa au tor skie, da tę wpły wu, da ne oso by do ku men tu ją -
cej, sy gna tu rę no śni ka, sta re sy gna tu ry, roz miar ob ra zu, roz miar no śni ka, uwa gi o no -
śni ku (da ne o ad no ta cjach na od wro cie, ak tach, z któ rych po cho dzi zdję cie, oraz o sta nie
za cho wa nia), ak to twór cę. 

Szcze gól nie roz bu do wa ne są moż li wo ści wpro wa dza nia da nych do ty czą cych osób.
Pro gram po zwa la na za zna cze nie, czy opi sy wa na oso ba znaj du je się na zdję ciu, czy tyl -
ko jest z nim ja koś zwią za na. In for ma cje o oso bie moż na uszcze gó ło wić, po da jąc jej bliż -
sze da ne per so nal ne, ta kie jak: da ta i miej sce uro dze nia, imię oj ca, na zwi sko ro do we,
in ne uży wa ne na zwi ska, pseu do ni my, imię za kon ne oraz funk cje peł nio ne przez nią
w chwi li wy ko na nia zdję cia, a w przy pad ku ak to rów – gra ną ro lę.

Pro gram po sia da tak że opcję po zwa la ją cą na ogra ni cze nie do stęp no ści do fo to gra fii
przy wy szu ki wa niu. Do da nie tej opcji by ło ko niecz ne, aby – je śli pro gram ZEUS zo sta -
nie w przy szło ści udo stęp nio ny w In ter ne cie – zdję cia o te ma ty ce wraż li wej nie by ły wi -
dzia ne przez oso by ro bią ce kwe ren dy i aby do bra oso bi ste osób przed sta wio nych na nich
nie zo sta ły na ru szo ne. Jed no cze śnie po zwa la to na wpro wa dze nie do ZEUS wszyst kich
fo to gra fii z za so bu. Jest to waż ne, po nie waż w in nym przy pad ku te zdję cia, któ re nie
mogą być roz po wszech nia ne, nie otrzy ma ły by cy fro wych ko pii za bez pie cza ją cych. 

Tak du ża licz ba ele men tów opi su i in dek so wa nia fo to gra fii po zwa la na ich do kład ną
cha rak te ry sty kę i uła twia wy szu ki wa nie po przez do bór naj do god niej szych pa ra me trów.
Jed no cze śnie jed nak spra wia, że opis tech nicz ny i me ry to rycz ny zdjęć jest pro ce sem pra -
co - i cza so chłon nym. Jak już wspo mnia no, za sta ne opi sy za zwy czaj są nie sa tys fak cjo -
nu ją ce, a cza sa mi błęd ne. Zdję cia opi sa ne zo sta ły w spo sób ha sło wy za po mo cą ogól nych
ty tu łów, dla te go pre cy zyj ne okre śle nie osób, miej sca i cza su, przed sta wio nych ele men -
tów ar chi tek to nicz nych itp. – od by wa się do pie ro te raz, przy oka zji wpro wa dza nia fo to -
gra fii do sys te mu ZEUS. Tak że na tym eta pie wy szcze gól nio ne zo sta ją ele men ty ujęć
fo to gra ficz nych, na któ re wcze śniej nie zwra ca no uwa gi. Nie któ re zdję cia zo sta ją w ogóle
opi sa ne po raz pierw szy. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Polskiemu
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zo rien to wa na by ła na do ku men to wa nie zbrod ni na zi stow skich, strat i znisz czeń wo jen -
nych, dla te go w opi sach fo to gra fii eks po no wa no wła śnie te ele men ty. In ne frag men ty
rze czy wi sto ści by ły naj czę ściej po mi ja ne ja ko nie istot ne. Z te go sa me go po wo du nie opi -
sy wa no, a na wet – jak już nad mie nio no – nie wpro wa dza no do ewi den cji zdjęć o te ma -
ty ce nie wcho dzą cej w za kres za in te re so wań Ko mi sji. 

Po waż nym man ka men tem wie lu za sta nych opi sów jest też to, że ogra ni cza ją się one
do po wtó rze nia tek stów, któ re po ja wi ły się w pierw szej wer sji opi su. To czy ni je ana -
chro nicz ny mi, a nie jed no krot nie wprost fał szy wy mi. Na przy kład w przy pad ku zdjęć z al -
bu mów żoł nie rzy nie miec kich pro wa dzi to do po wta rza nia stwier dzeń o cha rak te rze
ra si stow skim, prze śmiew czym i zwy kłych ste reo ty pów. Je śli na to miast cho dzi o ko pie
fo to gra fii z ofi cjal nych nie miec kich pu bli ka cji, skut ku je to po wie la niem tre ści pro pa gan -
do wych.

Dla te go przy opra co wy wa niu me ry to rycz nym fo to gra fii du ży na cisk kła dzio ny jest
obec nie na usta le nie ich po cho dze nia i pier wot ne go kon tek stu oraz na we ry fi ka cję za sta -
nych opi sów i ze bra nie mak si mum in for ma cji o zda rze niach utrwa lo nych na zdję ciach.
W prak ty ce po le ga to na pró bach do tar cia do ory gi na łów lub pierw szych pu bli ka cji fo to -
gra fii oraz na do kład nej ana li zie ob ra zu i wy łu ska niu z nie go tych ele men tów, któ re po -
zwa la ją na usta le nie dal szych da nych. 

Cza sa mi oka zu je się, że da się usta lić fak ty na wet wte dy, gdy na po cząt ku nic nie wie -
my o opra co wy wa nej fo to gra fii. Dzię ki roz po zna niu cha rak te ry stycz nych ele men tów ar -
chi tek to nicz nych i kra jo bra zo wych moż na usta lić miej sce. Je śli zdję cie po ka zu je
żoł nie rzy, to roz po zna nie jed nost ki, w któ rej słu ży li, po zwa la na do tar cie do dal szych in -
for ma cji. Tych ele men tów, któ re mo gą nam dać wska zów kę, gdzie i jak szu kać, jest wię -
cej. Każ de zdję cie stwa rza no we moż li wo ści i wy ma ga in dy wi du al ne go po trak to wa nia.
Pra ca nad opi sem fo to gra fii zmu sza do po szu ki wań w li te ra tu rze na uko wej, pa mięt ni -
kach, pra sie z epo ki itp. Czę sto jest żmud na i cza so chłon na. Jest to jed nak ten etap opra -
co wa nia, któ ry jest naj bar dziej emo cjo nu ją cy i w ra zie suk ce su da je naj wię cej sa tys fak cji.
Po zwa la ar chi wi ście prze mie nić się na chwi lę w de tek ty wa szu ka ją ce go roz wią za nia ta -
jem ni cy sprzed lat. 

Pro ces di gi ta li za cji i ar chi wi za cji fo to gra fii w sys te mie ZEUS zmie rza do stwo rze nia
no we go zbio ru zdjęć – zbio ru ob ra zów cy fro wych fo to gra fii. Od ręb ność te go zbio ru
od zbio ru fo to gra fii uwiecz nio nych na tra dy cyj nych no śni kach – po za oczy wi stą od mien -
no ścią no śni ków – po le ga na tym, że fo to gra fie cy fro we zo sta ną upo rząd ko wa ne zgod -
nie z przy ję tym sys te mem grup i pod grup te ma tycz nych i wy od ręb nio nych we wnątrz
nich te ma tów oraz ozna czo ne sy gna tu ra mi in ny mi niż ich fi zycz ne pier wo wzo ry, a tak -
że na tym, że licz ba jed nych i dru gich nie bę dzie toż sa ma: do jed ne go ob ra zu cy fro we go
moż na przy po rząd ko wać kil ka fi zycz nych no śni ków te go sa me go ob ra zu, a za tem nie
każ dy eg zem plarz fo to gra fii mu si zo stać zdi gi ta li zo wa ny.

Sy gna tu ry nada wa ne przez sys tem ZEUS od no szą się do ob ra zów cy fro wych zdjęć,
a nie do ich fi zycz nych no śni ków. W przy pad ku więk szo ści ma te ria łów ar chi wal nych,
w któ rych znaj du ją się fo to gra fie, są one in te gral nym ele men tem do ku men ta cji ak to -
wej i na rzu ce nie po rząd ku, ja ki wy ni ka z ukła du grup i pod grup te ma tycz nych, jest nie -
moż li we. Ozna cze nie tych zdjęć sy gna tu ra mi ge ne ro wa ny mi przez sys tem ZEUS
do pro wa dzi ło by do sy gno wa nia sprzecz ne go z ich przy na leż no ścią do spi sów i kon -
kret nych akt. 
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Pod tym wzglę dem zbiór fo to gra fii by łej GKBZpNP jest wy jąt ko wy. Po za nie licz ny -
mi wy jąt ka mi skła da się on wy łącz nie z fo to gra fii, co po zwa la na swo bod ne pod ję cie
decy zji od no śnie do naj wła ściw sze go dla nie go spo so bu upo rząd ko wa nia.

Istot nym za gad nie niem w opra co wa niu wy dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii by łej Głów -
nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu jest usta no wie nie wła ściw -
sze go sto sun ku mię dzy zbio rem fi zycz nych eg zem pla rzy zdjęć a zbio rem ich cy fro wych
ko pii. Ry su je się kil ka moż li wo ści po stę po wa nia. 

Pierw szą jest upo rząd ko wa nie zbio ru zgod nie ze struk tu rą grup i pod grup te ma tycz -
nych przy ję tych w pro gra mie ZEUS. 

Ar chi wi za cja fo to gra fii w ZEUS od by wa się w opar ciu o przy go to wa ną wcze śniej siat kę
grup i pod grup te ma tycz nych. Po nie waż za sób fo to gra fii IPN jest bar dzo zróż ni co wa ny
i znaj du je się nie tyl ko w War sza wie, lecz tak że w od dzia ło wych biu rach udo stęp nia nia
i ar chi wi za cji do ku men tów, przy go to wa ne zo sta ły osob ne siat ki dla każ de go z nich. Dzię ki
te mu są one do sto so wa ne do spe cy fi ki zbio rów po szcze gól nych od dzia łów. Tak że dla wy -
dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii GKBZpNP stwo rzo no osob ny po dział te ma tycz ny. 

Po dział na gru py i pod gru py ma cha rak ter funk cjo nal ny i słu ży upo rząd ko wa niu cy -
fro wych ob ra zów zdjęć z za so bu In sty tu tu w ce lu nada nia im in dy wi du al nych sy gna tur.
Pierw szym ele men tem sy gna tu ry nada wa nej przez sys tem ZEUS jest li te ro we ozna cze -
nie od dzia łu lub – w przy pad ku Głów nej Ko mi sji – zbio ru fo to gra fii, np.: „IPN BU” – dla
BUiAD w War sza wie, IPN Kr, IPN Wr itd. – dla od dzia łów, GK – dla zbio ru GKBZHwP.
Dru gim ele men tem jest cy fro we ozna cze nie gru py te ma tycz nej, np.: 1 – Obo zy kon cen -
tra cyj ne; trze cim – cy fro we ozna cze nie pod gru py te ma tycz nej, np. 1 – Au schwitz; czwar -
tym – cy fro we ozna cze nie te ma tu, np. 1 – Apel więź niów w Au schwitz. Pią ty ele ment
sy gna tu ry ozna cza nu mer zdję cia w te ma cie. 

Grup i pod grup te ma tycz nych nie moż na trak to wać ja ko od da ją cych wier nie i w peł -
ni struk tu rę okre sów hi sto rycz nych, wy da rzeń czy or ga ni za cji, do któ rych się od no szą.
Wy szcze gól nio no je dla ce lów kla sy fi ka cyj nych, a na zwy grup i pod grup te ma tycz nych
na le ży trak to wać ja ko swo iste „war to ści przy bli żo ne”. Uży wa nie pre cy zyj nej i bar dzo
szcze gó ło wej ter mi no lo gii nad mier nie skom pli ko wa ło by struk tu rę po dzia łu i uczy ni ło
go ma ło uży tecz nym. Dla te go wy ko rzy sta na ter mi no lo gia nie za wsze jest do kład na i czę -
sto ma cha rak ter po tocz ny. War to za zna czyć, że po nie waż ZEUS po zwa la na prze szu ki -
wa nie wszyst kich pól wpi so wych, wy mie nio ne wy żej ogra ni cze nia nie wpły wa ją ujem nie
na moż li wość ro bie nia kwe rend we wpro wa dzo nym za so bie fo to gra fii.

Upo rząd ko wa nie zbio ru fo to gra fii zgod ne ze struk tu rą grup i pod grup te ma tycz nych
przy ję tych w pro gra mie ZEUS ma kil ka za let. Po pierw sze – był by to po dział opar ty o ak -
tu al ne i peł niej sze niż wcze śniej usta le nia fak to gra ficz ne. Po dru gie – fi zycz ne ory gi na -
ły zdjęć i ich ko pie ozna czo ne by ły by ta ki mi sa my mi sy gna tu ra mi jak ich cy fro we ko pie,
a oba zbio ry – ma te rial ny i cy fro wy – mia ły by ta ką sa mą struk tu rę. Wa dą roz wią za nia
jest to, że moż na je wdro żyć do pie ro po za koń cze niu ar chi wi za cji cy fro wej w sys te mie
ZEUS. 

Dru gim roz wią za niem jest re kon struk cja pier wot nych ko lek cji fo to gra ficz nych, ich
wy dzie le nie i upo rząd ko wa nie zdjęć te ma ta mi do pie ro w ich ob rę bie. Ca ły zbiór fo tografii
GKBZpNP zo stał by więc upo rząd ko wa ny nie te ma ta mi, ale ko lek cja mi. By ło by to zgod -
ne z za sa dą pro we nien cji i po zwa la ło by od two rzyć pier wot ny układ zdjęć. Przy ję cie takie -
go roz wią za nia pro wa dzi jed nak do znisz cze nia ukła du te ma tycz ne go stwo rzo ne go
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w Dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej GKBZpNP oraz ko niecz no ści ozna cze nia fo to -
grafii no wy mi sy gna tu ra mi, in ny mi niż nu me ry ewi den cyj ne i sy gna tu ry cy fro wych kopii
zdjęć w pro gra mie ZEUS. 

Trze cią moż li wo ścią jest nada nie fo to gra fiom ukła du zgod ne go z ko lej no ścią wpi sów
do ksiąg ewi den cyj nych. W kon se kwen cji od two rzo ne zo sta ły by pier wot ne ko lek cje, choć
nie zo sta ły by one upo rząd ko wa ne we wnętrz nie pod wzglę dem te ma tycz nym. To roz wią -
za nie wpro wa dza ło by przej rzy sty układ to po gra ficz ny i po zwa la ło by na szyb kie do tar -
cie do ory gi na łu zdję cia po nu me rze ewi den cyj nym. Nie za cho dzi ła by też po trze ba
nada wa nia fo to gra fiom no wych sy gna tur. 

Ostat nią opcją jest po zo sta wie nie fo to gra fii w za sta nym ukła dzie. Zgod nie z wy tycz -
ny mi Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych66 upo rząd ko wa ny zbiór fo to gra fii na -
le ży po zo sta wić w do tych cza so wym ukła dzie, je śli nie bu dzi on za strze żeń. Je że li
uzna my, że zdję cia ze zbio ru GKBZpNP two rzą za mknię ty zbiór ukształ to wa ny osta tecz -
nie przez ak to twór cę, to po win no zo stać przy ję te ta kie wła śnie roz wią za nie. Jed nak w rze -
czy wi sto ści zbiór nie zo stał kon se kwent nie upo rząd ko wa ny: część fo to gra fii zo sta ła
uło żo na w po rząd ku te ma tycz nym, część po zo sta je w se riach czy ko lek cjach, a część
znaj du je się w sta nie roz sy pu.

Spo śród wy żej wy mie nio nych moż li wo ści wstęp nie wy bra no pierw szą. Po nie waż jed -
nak jej prak tycz na re ali za cja na stą pi do pie ro w przy szło ści, po zar chi wi zo wa niu cy fro -
wym ca łe go zbio ru w sys te mie ZEUS, cią gle moż li we jest przy ję cie któ rejś z po zo sta łych
opcji. W ich przy pad ku nie trze ba cze kać na osta tecz ne opra co wa nie wszyst kich zdjęć.
No wy układ moż na nadać ko lek cji już po za koń cze niu pro ce su ska no wa nia fo to gra fii
i kart za bez pie cza ją cych. Wte dy nie zbęd ne wy łą cze nie zbio ru ory gi na łów fo to gra fii
z udo stęp nia nia nie bę dzie ozna czać od cię cia ba da czy od do stę pu do przed sta wio nych
na nich ob ra zów. 

Pro blem praw au tor skich

Osob nym pro ble mem, za zwy czaj trud nym do roz wią za nia, jest kwe stia praw au tor -
skich. Głów na Ko mi sja, gro ma dząc swo je zbio ry dla ce lów bie żą cej dzia łal no ści, nie
trosz czy ła się nie tyl ko o ich for mal ne prze ję cie, ale na wet o usta le nie, kto jest ich dys -
po nen tem. Co wię cej, w wie lu wy pad kach nie moż na dziś po wie dzieć na wet te go, jak
po szcze gól ne zdję cia tra fi ły do ar chi wum Ko mi sji. Du ży wpływ na ta ki stan rze czy miał
spo sób po zy ski wa nia fo to gra fii. 

Na wet je że li ma my pre cy zyj ne da ne, kto i kie dy prze ka zał zdję cia do zbio rów
GKBZpNP, i mo że my stwier dzić, że są to ory gi na ły, a nie ko pie fo to gra fii, któ re znaj du -
ją się w za so bie ar chi wal nym in nych in sty tu cji, w rze czy wi sto ści nic nam to nie mó wi
o pra wach au tor skich. Te, zgod nie z art. 8 ust. 1 Usta wy z dnia z 4 lu te go 1994 r. o pra -
wie au tor skim i pra wach po krew nych, przy słu gu ją twór cy, o ile usta wa nie sta no wi ina -
czej. Przy czym fo to gra fia jest chro nio na, gdy jest re zul ta tem pra cy twór czej, gdy ce chu je
ją in wen cja i sa mo dziel ność ar ty stycz na. Nie ma ją ta kie go cha rak te ru fo to gra fie czy sto
re je stra cyj ne, jak rów nież re pro duk cje dzieł pla stycz nych na sta wio ne na wier ne od two -
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rze nie ory gi na łu67. Za tem sa mo usta le nie wła ści cie la praw au tor skich, a na wet te go, czy
zdję ciu przy słu gu je ochro na pod tym wzglę dem, jest nie moż li we bez stwier dze nia, kto
jest au to rem fo to gra fii, w ja kim cha rak te rze ją wy ko nał (pry wat nie czy na zle ce nie ja -
kiejś in sty tu cji) oraz ja kie miał przy tym in ten cje. A na wet je śli zdo bę dzie my in for ma cję
na ww. te ma ty, aby jed no znacz nie okre ślić, ko mu przy słu gu ją pra wa, ko niecz ne wy da je
się uzy ska nie spe cja li stycz nej eks per ty zy praw nej. 

W prak ty ce za tem po zo sta je in for mo wa nie osób ko rzy sta ją cych ze zbio ru fo to gra -
ficz ne go o po cho dze niu po szcze gól nych zdjęć i spo so bie ich po zy ska nia przez Głów ną
Ko mi sję, w za kre sie, na ja ki po zwa la ją na to do ku men ty i obec ny stan wie dzy. Nie moż -
ność pre cy zyj ne go usta le nia dys po nen ta praw au tor skich do wie lu fo to gra fii nie po win -
na jed nak skut ko wać ogra ni cze niem ich do stęp no ści. Po pierw sze – więk szość z nich
we szła już do obie gu na uko we go i me dial ne go, po dru gie – mia ło by to ne ga tyw ny wpływ
na swo bod ny roz wój ba dań na uko wych. 

War to przy tej oka zji zwró cić tak że uwa gę na nie bez pie czeń stwo przej mo wa nia praw
do fo to gra fii, a przy naj mniej rosz cze nia praw do opłat za ich wy ko rzy sty wa nie, przez
pod mio ty pry wat ne. Zja wi sko to opi sa ła Ja ni na Struk w książ ce Ho lo kaust w fo to gra -
fiach. In ter pre ta cje do wo dów. Po da je ona przy kład agen cji fo to gra ficz nej „Cor bis”, któ -
ra po bie ra opła ty za re pro du ko wa nie fo to gra fii z „Ra por tu Stro opa”, a ich ko pie
udo stęp nia ne na stro nie in ter ne to wej ozna czy ła wła snym „cy fro wym zna kiem wod nym”,
któ ry ma za po biec ich nie upraw nio ne mu wy ko rzy sta niu68. 

Po dob ne prak ty ki ma ją miej sce tak że w in nych agen cjach i do ty czą wie lu zdjęć, tak -
że po cho dzą cych z za so bu by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu69. 

Di gi ta li za cja i cy fro wa ar chi wi za cja fo to gra fii to obec nie naj lep szy spo sób na opra -
co wa nie zbio rów fo to gra ficz nych. Do ich za let nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. Z jed nej
stro ny roz wią za nia ta kie po zwa la ją na lep sze za bez pie cze nie ory gi na łów fo to gra fii przez
ich wy łą cze nie z udo stęp nia nia, z dru giej – znacz nie uła twia ją udo stęp nia nie zdjęć. Dzię -
ki ist nie niu cy fro wych ko pii fo to gra fii do stęp do zdjęć jest nie mal na tych mia sto wy, a wy -
ko na nie ich re pro duk cji nie sta no wi więk sze go pro ble mu. Wpro wa dze nie opi sów
i od po wied nie zin dek so wa nie fo to gra fii w pro gra mach ar chi wi zu ją cych po zwa la na szyb -
kie prze pro wa dza nie kwe rend we dług wy bra nych kry te riów. Py ta nie ak tu al ne dziś to nie
czy di gi ta li zo wać ko lek cje fo to gra fii, ale jak to zro bić naj le piej. 
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67 Zob. Sys tem pra wa pry wat ne go. Tom 13: Pra wo au tor skie, red. J. Bar ta, War sza wa 2007, s. 31.
68 J. Struk, Ho lo kaust w fo to gra fiach. In ter pre ta cje do wo dów, War sza wa 2007, s. 275. Na pro ble my

zwią za ne z opa try wa niem fo to gra fii hi sto rycz nych wła snym „co py ri gh tem” przez róż ne ar chi wa i zwią -
za ne z tym kwe stie etycz ne zwró ci ła też uwa gę Nad ine Fre sco w swo im ese ju Śmierć Ży dów. Fo to gra -
fie, Wo ło wiec 2011.

69 In ny przy kład te go zja wi ska po ka zu ją lo sy fo to gra fii zbio ro wej eg ze ku cji Ży dów w Mi zo czu
na Ukra inie. Al bum (AIPN, GK Al bu my 93) z pię cio ma re pro duk cja mi zdjęć zo stał przy sła ny w 1946 r.
do Głów nej Ko mi sji przez Po sel stwo Re pu bli ki Cze cho sło wac kiej w War sza wie za po śred nic twem MSZ.
Zgod nie z za łą czo ną in for ma cją fo to gra fie zna le zio no w 1945 r. u za stęp cy do spraw praw nych fir my
Ku nert w Varns dor fie dr. Alo isa Knöti ga, któ ry ze znał, że otrzy mał je od Jindřicha Ku ner ta – wła ści cie -
la fa bry ki Ku nert. Ten z ko lei miał je otrzy mać od plu to no we go na zwi skiem Schäfer. Nie uda ło się usta -
lić, gdzie obec nie znaj du ją się ory gi na ły. Wie le ko pii znaj du ją cych się w za so bie in nych in sty tu cji, np.
Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum, po cho dzi z ar chi wum IPN. Jed no cze śnie zdję cie jest dys -
try bu owa ne przez agen cję As so cia ted Press, któ ra opa tru je je wła snym lo go.



Księgi inwentarzowe zbioru fotografii Archiwum Głównej Komisji 
(fot. J. Sieradzki)

Roz wią za nia przy ję te w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w od nie sie niu do wy -
dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii GKBZpNP zmie rza ją jed no cze śnie do upo rząd ko wa nia i za -
bez pie cze nia zbio ru fi zycz nych no śni ków fo to gra fii oraz do stwo rze nia cy fro wej ko lek cji
zdjęć. Cho dzi przy tym nie tyl ko o uła twie nia tech nicz ne, ja kie da je ko rzy sta nie z kom -
pu te rów. Naj waż niej sze jest dla nas wła ści we opra co wa nie me ry to rycz ne zbio ru: opa -
trze nie fo to gra fii po praw ny mi i wie lo aspek to wy mi opi sa mi oraz pre cy zyj ny mi in dek sa mi.
Szcze gó ło we opi sy znacz nie pod no szą war tość do ku men ta cyj ną zdjęć. Dzię ki nim oso -
by ko rzy sta ją ce z ba zy fo to gra fii nie tyl ko ła two i szyb ko do trą do in te re su ją cych ich ob -
ra zów, lecz tak że otrzy ma ją war to ścio wą pod wzglę dem na uko wym in for ma cję.

Tomasz Stempowski, Konrad Wiesław Ślusarski
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Zdjęcie zarekwirowane w zakładzie fotograficznym 
w Sosnowcu z oryginalnymi opisami
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Karta zabezpieczająca ze zdjęciem będąca efektem kwerendy w zbiorach
Centralnej Agencji Fotograficznej

Karta zabezpieczająca 
ze zdjęciem i opisem
wykonanym na maszynie
według schematu stosowanego
w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych
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Kładka nad ul. Chłodną w Warszawie łącząca tzw. Małe i Duże Getto. 
Jedno ze zdjęć znalezionych w Starogardzie Gdańskim

Grupa funkcjonariuszy SD w nieustalonym miejscu. Jedno ze zdjęć znalezionych
po wojnie w pomieszczeniach więzienia gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie

AIPN
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Oddziały niemieckie forsują przeszkodę wodną w Grecji.
Jedno ze zdjęć przekazanych Głównej Komisji przez Centralne Archiwum MSW
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Karta z anonimowego albumu „Zdjęcia ze służby na Wschodzie” znalezionego
w Opolu z oryginalnymi podpisami
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Karta z albumu fotograficznego Martina Griegera, żołnierza Tajnej Policji
Polowej Grupa 2. z lat 1939–1941

AIPN
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Karta z albumu fotograficznego Martina Griegera, żołnierza Tajnej Policji
Polowej Grupa 2. z lat 1939–1941
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Karta z albumu pamiątkowego z kampanii wrześniowej 1939 r. żołnierza
jednostki zmotoryzowanej artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe

Karta z albumu SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata, 
tzw. albumu Schmidta

AIPN

AIPN



Wydzielony zbiór fotografii byłej Głównej Komisji...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

203

Widok kolekcji klisz negatywowych Fritza Fleischera (fot. J. Sieradzki)
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